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Cíl práce: Cílem práce je analýza práce klubů s fanoušky v Mattoni NBL s fanoušky. Práce zobrazuje 

marketing klubů, marketingový mix, propagaci, propagační akce a základnu fanoušků. Získaná data 

mezi sebou porovnává, analyzuje a následně se snaží vyvodit určité závěry, které by vedly ke zlepšení 
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Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Diplomant získal dostatečné množství informací, aby 
postihl celé téma a naplnil cíle nastavení v úvodu práce.  

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře vedená práce. Diplomant postupuje od 
obecných informací ke konkrétním. 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Kvalitní práce s odbornou literaturou. Diplomant přidává 

vlastní pohled na problematiku.  

Adekvátnost použitých metod 

 

Práce obsahuje i SWOT analýzu a srovnávací grafy, které 

přispívají k přehlednosti tématu. 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Diplomant zná dobře zkoumané prostředí a snaží se 
zkušenosti z dané oblasti uplatnit i ve své práci. V práci 

vhodně nabízí doporučení a navrhuje řešení, jak situaci v 
jednotlivých klubech zlepšit. 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Práce je přehledná a tabulky a grafy ji vhodným 

způsobem doplňují.  

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi solidní jazyková úroveň. Pouze v některých 

pasážích by diplomant mohl volit jednodušší vyjádření a 

používat bohatší jazykové prostředky. Drobné překlepy 
nijak neovlivnily kvalitu práce. 
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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Hodnocení práce: 
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Otázky k obhajobě:  Případné otázky vyplynou z diskuze při obhajobě práce  
 

Práce je doporučena k obhajobě.    ANO 
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