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Posudek disertační práce: 

Autorka práce:  Ing. Mgr. Jana Petráčková 

Téma práce: Identifikace značky velkých sportovních událostí 

Předložená práce má 151 číslovaných stran. V tom jsou ale od s. 146 i seznamy grafů, obrázků, 

tabulek a přílohy na s. 150 a 151. 

Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol, diskuse jako kapitoly č. 5 a závěrů a doporučení v kapitole č. 

7. Seznam literatury obsahuje 48 zdrojů tištěných a 29 elektronických. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o specifické téma s jen úzkou domácí literaturou, je možné, i vzhledem k odkazům na zahraniční 

zdroje, považovat zdroje za relevantní. 

Po formální stránce je práce napsaná odpovídajícím způsobem a je přehledná. Strukturované 

abstrakty v češtině a angličtině jsou vložené před obsahem. 

 

V úvodu práce je objasněno, že se práce soustředí na problematiku značky v oblasti sportu a také to, 

že autorka metodologicky pro svůj výzkum čerpá především z práce americké autorky Aaker a 

v návaznosti na publikovanou  variantu metody z roku 2009, viz dále. 

Cíle práce jsou formulovány na s. 11 a hlavním cílem je identifikace osobnosti značky dvou 

sportovních událostí, a to LOH a FIFA MS. Hlavní cíl je pak specifikován do dílčích postupných cílů. 

V teoretické části v kapitole č. 3 autorka stručně vymezuje pojmy obchodní značka a ochranná 

známka. U sportovní značky si všímá jejích specifik a vymezuje je především na základě práce 

Čáslavové (2000) a Schilhanecka (2006). 

V další části práce při pojednávání o hodnotě značky je na s. 21 – 33 patrné, že autorka je ovlivněna 

zejména zdroji z USA. Ano, naše literatura a výzkumy v ČR nejsou v této oblasti rozsáhlé a je logická 

uvedená orientace, ovšem je vhodné ji přijímat kriticky. Právě u pojednávání o hodnotách 

sportovních značek je patrný vliv americké kultury a jejich trhu, který nemusí být zcela relevantní pro 

Evropu nebo Asii apod. Je skutečně pro Evropany hodnotnější a sledovanější basebalová soutěž nebo 

soutěže UEFA?  Podobně některé sportovní kanály USA jiné světadíly jistě tolik neoslovují. 

Je pravda, že zejména na s. 34-35 sama autorka ukazuje, že různé metody hodnocení světových 

sportovních značek se mohou i významně lišit. 

Při pojednání o identitě a image značky je škoda, že autorka nevyužila i novější publikace Vysekalová, 

Mikeš: Image a firemní identita (2009), kde mohla diskutovat právě popisované pojetí osobnosti 

firmy s problematikou komunikace značky, která se v publikaci dále vyskytuje. Z hlediska pojetí image 

je potom významný i vliv kultury organizace a to i u eventů jako LOH či MS ve fotbale. Z komunikace 

pak pro oblast sportu mohla být asi více zdůrazněna část komunikačního mixu, která se vztahuje k PR 

(Public Relations). 

V další části je podrobněji objasněno pojetí osobnosti značky především dle práce Aaker (2003). 

Zjednodušený příklad k Apple a IBM na s. 49 již ovšem nevystihuje Apple v současné době. 
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Pro vlastní práci je vhodné podrobnější objasnění dimenzí osobností značky, protože to jednak 

koresponduje s vlastním výzkumem a jednak objasňuje aplikaci, která je pro sport v ČR jistě 

významně novým pojetím, na němž může stavět marketing a management sportu. 

Podkapitoly 3.6 a 3.7 popisují značky LOH a FIFA MS. Možná, že stranou zůstává podkapitola č. 3.8, 

ale novým trendům v oblasti řízení sportovních značek je nutné věnovat pozornost. Najdeme zde 

poznámky k sociálním médiím (škoda, že je vynechán marketing na internetu), k event marketingu 

(obě sledované značky reprezentují velké eventy!) a k CSR. Přitom všechna tato dílčí témata by mohla 

být náměty pro disertace v oblasti sportu.  

Kapitola č. 4 se věnuje metodologii výzkumu, kde nás autorka seznamuje zejména s upravenou 

metodou dle Geuens, Weijters, De Wulf (2009) včetně informací o reliabilitě a validitě a s výsledky 

interkulturálního ověřování platnosti metody. 

V kapitole 4.4 je popisován proces marketingového výzkumu. Trochu nepřesně je v cíli, podkapitola 

4.4.1, uveden i postup vyplňování dotazníku. Potom následují obecné informace k např. dotazování a 

vždy s doplňky k vlastnímu výzkumu.   

Realizovat v rámci disertace rozsáhlý kvantitativní výzkum není většinou reálné, a proto postup přes 

kvótní výběr u souboru respondentů považujeme za odpovídající pro výzkumné šetření pro disertační 

práci. Bohužel, jak se dozvíme na s. 78, kvóty ve zvolených parametrech byly dodrženy jen u pohlaví a 

při celkovém počtu 300 respondentů jsou potom některé kategorie s velmi malým zastoupením 

respondentů. Následují hypotézy na s. 81, které se vztahují k výzkumu uvedených značek. 

Úvod kapitoly č. 5 je věnován respondentům a od podkapitoly č. 5.1 je popis výstupů vlastního 

výzkumu. Graf s hodnotami průměr, modus, směrodatná odchylka a s hodnotou šikmosti sice ukazuje 

výstupy, ale asi účelnější mohly být hodnoty v tabulce. U dílčích závěrů k dimenzím značek je 

potřebné upozornit, že se jedná o zajímavou případovou studii, ale závěry vzhledem ke zvolenému 

souboru nelze zevšeobecňovat. 

Do diskuse při obhajobě určitě navrhuji objasnit, zda je potřebné u jednotlivých značek marketingově 

komunikovat všechny možné dimenze či je lepší se soustředit na ty, které by měly značku 

zosobňovat, zvýrazňovat, prezentovat? Umí každý člověk vše? Máme požadovat od určitého 

produktu všechny možné vlastnosti?  

Porovnávání zobrazení pro studenty a ostatní je sice možné, ale zajímavější by to bylo dle věku při 

rozlišení na více skupin. 

Kapitola č. 6 Diskuse nejdříve shrnuje informace o použité metodě dle Geuens, Weijters, De Wulf 

(2009) a potom na s. 135 a 136 naznačuje možné změny sledovaných charakteristik, ovšem bez 

nějakého strukturovaného zpracování např. do konkrétního návrhu včetně návrhu ověření 

modifikace metody atd. 

Závěr (kapitola č. 7) již jen shrnuje informace z výzkumu osobnosti značek LOH a FIFA MS u souboru 

z pražské populace a vlastně tak konstatuje splnění dílčích cílů práce ze strany 11. 
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Z hlediska hodnocení předložené disertační práce celkově je nutné poznamenat, že splnila stanovené 

dílčí cíle. Zejména byla aplikovaná metoda pro výzkum osobnosti dvou zvolených sportovních značek, 

kterou je možné určitě považovat za inovační novinku pro marketing a management sportu v ČR. 

V diskusi je jen částečně naznačeno, jak by metoda mohla být modifikovaná a je otázkou i pro 

obhajobu, co je v silách disertační práce. 

Pro obhajobu práce doporučuji odpovědět na podněty uvedené v textu posudku a potom názor 

doktorandky na paralely osobností člověka a osobností firmy (i ve vztahu ke značce) tak, jak jsou 

naznačeny v publikaci Vysekalová, Mikeš (2009) na s. 83 – 85. 

Doktorandka předloženou disertační prací a publikační činností prokázala, že ovládá základy vědecké 

práce. Předložená práce odpovídá na stanovené cíle a splňuje nároky disertace podle Řádu DS. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Plzni 27.1.2012     doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.  

 

 

 

  

 


