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Hodnocení:  

Práce je celkem dobrá. 

Autor občas používá zbytečně komplikované věty, které občas až působí zmateně. Jako 
příklad lze uvést větu „Zákazníkovi už nestačí zakoupit pouze samotný produkt, ale vyžaduje 
preciznost i u všech doprovodných služeb, které pokud nejsou v pořádku, dává často v 
případě dalšího nákupu přednost konkurenci.“ (s. 14) 

Autor (bohužel jen) někdy dodává do textu teoretického vlastní názory nebo aplikaci na práci. 
Kladným příkladem může být názor na definici sportovního marketingu (s. 20). 

 

Připomínky:  

První hypotéza je těžko ověřitelná a navíc se zdá být mimo téma. Ostatně odpověď na ni to 
potvrzuje (s. 77). 

Seznam zdrojů má dvojí číslování, přičemž z textu není občas jasné, zda se jedná o zdroj – 
literaturu nebo o internetový zdroj. 

Kapitola 4.3 začíná na konci strany. Před ní by se ostatně hodilo nějaké shrnutí předchozího 
textu. 

Vlastnosti služeb (s. 18 a dále) mohly být lépe ocitovány odkazy, protože autor do textu dává i 
své myšlenky. 

Maecenas byl Gaius a ne Gatus (s. 23). 

Věta „Tedy peněz či hmotných prostředků pro sponzorovaného a určité formy protiplnění pro 
sponzora(.)“ (s. 24) nemá sloveso. 



Na s. 25 „díky televizním přenosům a sponzorovaných akcí“ je nelogická stavba věty. 
Podobných překlepů se v práci vyskytuje více. Například v předposlední větě na s. 27 je jich 
hned několik. 

Část 4.6.4. (s. 26) by mohla mít alespoň větu uvádějící například, že jsme opět v myšlenkách 
z knihy autora Foreta. 

Odkazy mohly být provedeny lépe a častěji, například v části 4.6.6. již v prvním odstavci 
(s. 28). 

Internetový zdroj č. 13 je přednáška ze studentského internetu. Na popis prostředí šel určitě 
najít lepší zdroj (s.31). 

Jedna přímá citace Vysekalové (s. 32) nemá odkaz. 

V metodologii mělo být uvedeno, jak byly dané metody použity. 

„... z loga přímo dýchá tradice“ (s. 42) mělo být v uvozovkách, alespoň částečně. 

„Marketingový zprostředkovatelé“ (s. 44). 

Rozloha a počet obyvatel (s. 45) by také mělo být s odkazem. 

Kapitola 6.3.2. začíná na konci stránky. 

První odstavec na s. 49 má příliš nevědecký jazyk. 

Graf č. 1 (s. 53) je díky nekompletnímu popisu trochu matoucí. 

SWOT analýza se týká hodně klubu a nejen jeho marketingového mixu a nevychází z 
výsledků dotazníkového šetření. 

Mezi faktor Lidé se dají počítat i hráči. 

 

Otázky k obhajobě:  

Uvádíte klub jako klub z dosahem do Prahy, ale nemá podle Vás přímou konkurenci. Vysvětlete, 
prosím.  

Má tedy klub nějakou konkurenci? Jakou? 
Na jakou oblast by se měl klub zaměřit ve své komunikaci? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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