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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na průměrné úrovni, má velké rezervy.  

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl byl splněn pouze z hlediska analytické části cíle. Návrh 

komunikační strategie musí být daleko konkrétnější a přesnější. 

b) Logická stavba práce – zde vidím hlavní nedostatek v umístění SWOT analýzy až před závěr 

práce. Dále pak stanovení hypotéz, které nejsou předmětem výzkumu, a tedy chybí v práci i 
samotné ověření hypotéz. 

c) Práce s literaturou – v teoretické části autorka v mnoha případech pouze přímo, či nepřímo 

cituje bez dalšího vlastního komentáře. Dále práce nesplňuje minimální požadavek na počet 
publikací. Autorka využívá pouze 33 zdrojů, z toho pouze 2 zahraniční. V tomto ohledu je práce 

nedostačující. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody sice jsou adekvátní, ale v práci jsem nenašel 

výsledky osobního dotazování, které autorka uvádí v metodologické části. Dále pak 
v metodologii chybí SWOT analýza. 

e) Hloubka tematické analýzy – téma je jak po teoretické, tak i po praktické stránce zpracováno 

velmi povrchně, výjimku tvoří analýza současné marketingové komunikace. Samotné návrhy 



jsou pak spíše jen obecnými doporučeními bez zpracování konkrétního realizovatelného 
projektu. 

f) Úprava práce – v práci se vyskytují pravopisné chyby (např. „stránky by měli být…“). Seznam 
použitých zdrojů by měl být číslován pro větší přehlednost. 

g) Stylistická úroveň – zvláště v koncepční části práce autorka používá často podmiňovací způsob, 

který zde není vhodný – viz část „připomínky“. 

Připomínky: 

Název práce i cíl práce by neměl být formulován jako „analýza“, ale spíše jako návrh strategie, nebo 
zhodnocení strategie, nebo pouze jako „komunikační strategie“. 

Str. 12 – přímá citace Americké marketingové asociace není označena uvozovkami. 

V práci tohoto typu není vhodné stanovovat hypotézy. Ty se stanovují v pracích zaměřených na 

marketingový výzkum. Navíc stanovené hypotézy jsou velmi nevhodně formulovány, čímž se velmi 

komplikuje jejich možnost ověření. 

V kapitole 8. Metody a postup řešení autorka popsala pouze teorii k použitým metodám. Chybí zde 

konkrétní aplikace použitých metod. 

Většina návrhů je stylizována do formy, že „by to tak mohlo být“, „že by tak být mělo“, atd. V návrhu 

nové komunikační strategie předpokládám konkrétní realizovatelný projekt v konečné podobě. 

Autorka zpracovala SWOT analýzu, ale v metodologické části tato metoda není uvedena, popsána a ani 
autorka neuvedla, na základě jakých podkladů je SWOT analýza vytvořena. Dále pak je SWOT analýza 

umístěna v práci až za návrhy, byť se jedná o analýzu a tudíž je třeba jí umístit do „analytické“ části 
práce, z níž se pak vychází při uvedených návrzích. 

Otázky k obhajobě: 
1. Mohla by autorka uvést a nastínit možné konkrétní firmy, které by měl basketbalový klub oslovit 

s cílem získat je jako sponzory a dále uvést nějaký stěžejní prvek, který by sloužil jako individualizace 

sponzorského balíčku pro tyto navrhované firmy? 

2. Na základě jakých podkladů byla vytvořena SWOT analýza? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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