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Název práce:  Marketingový výzkum d ůvodů firem ke sponzorování sportu v dob ře ekonomické 
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Cíl práce: zjistit prost řednictvím marketingového výzkumu, jak se m ění důvody, pro které firmy 
sponzorují sport v sou časné etap ě ekonomické krize 

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 
 

výborně 

Stylistická úroveň 
 

výborně 

 
Teoretická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení práce 

Diplomová práce v rozsahu 107 stran textu, 27 tabulek, 2 obrázky, 13 grafů, 1 příloha a 40 titulů 
bibliografických  citací se zaměřuje na aktuální důvody ke sponzorování sportu v ČR v současné etapě 
ekonomické krize ze strany firem. Z bibliografických citací je  22  titulů  literatury a 18 elektronických 
zdrojů, literatura obsahuje především publikace, počet titulů zůstává na minimálním doporučeném 
počtu. Chybí aktuální články o sponzorování sportu ve světových a evropských  časopisech, které 
mohly sloužit k porovnání se situací ve sponzorování sportu se světem. Autor ale  argumentuje 
početnými aktuálními názory především elektronických článků na sponzorování sportu v ČR. Práce je 
však přehledně zpracovaná a její hlavní těžiště tvoří marketingový výzkum zaměřený na změnu 
postojů firem ke sponzorování sportu v ČR. Práce je náročná v přípravě na výzkum (obsahová validita 
dotazníku) a sběr dat. Výběr vzorku zahrnoval firmy, které uvádějí sportovní klub, svaz nebo sportovní 
akce na svých webových stránkách. Z 1282 firem zařazených do vzorku získal autor data  pouze ze 
100 firem.V výsledky  jsou zpracovány přehledně podle rozdělení firem na velké, střední, malé podniky 
a mikropodniky. 

 Připomínky k obhajobě: 

s. 9., s. 106  – pro lepší orientaci v komentářích k hypotézám,  je třeba hypotézy číslovat; takto jsou  
v závěru komentáře k hypotézám málo přehledné a zmatečné 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete v tab. 6.7. podrobnější důvody pro investování financí ze strany firem do jiných 
oblastí! (jakých a proč?) 

2) Jak jste firmám prezentoval popularitu sportu, aby si každý z manažerů pod tímto pojmem 
nepředstavoval něco jiného a odlišil ji od ostatních faktorů jako je divácká návštěvnosti, 
četnost televizních přenosů, pozornost médií? 



3) Jak se realizují v ČR programy společenské odpovědnosti (social responsibility) ze strany 
firem? 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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