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Jméno diplomanta:  Michal Hubálek 

Název práce:   Analýza klubů Mattoni NBL a jejich práce s fanoušky 

Cíl práce: Cílem práce je analýza práce klubů, působících 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 komunikace a prezentace klubů na veřejnosti a posléze ke zvýšení divácké 

návštěvnosti. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos 

diplomanta 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

nevyhovující 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení 

Práce obsahuje velmi dobrý přehled toho, co každý tým dělá v každém ze 4 „P“ své marketingové 

strategie. Jde o užitečnou výchozí informaci pro tým začínající v MNBL nebo tým, který chce vědět, co 



dělají ostatní a co z toho by byli schopni použít ve vlastním marketingu. Práce prokazuje autorovu 

znalost toho, co se v marketingu v lize děje. 

Doporučení jsou vynikající. Jsou praktické a týmy je mohou použít okamžitě. Každé doporučení bere v 

úvahu, co už tým dělá a také popularitu basketbalu v daném městě. 

 

Připomínky:  

Autor nevěnoval dostatečnou pozornost menším detailům, jako jsou překlepy, pravopis, slovesné časy, 

chybí citace, rozdělení textu v tabulkách atd. Je to škoda, protože to snižuje důvěryhodnost celé 

práce. 

Na stranách 14 a 58 je uvedeno, že basketbal je kolektivním sportem číslo 3. Toto tvrzení by mělo být 

doloženo a vysvětleno. Třetí místo podle počtu účastníků, fanoušků, zájmu sdělovacích prostředků? Na 

str. 14 je jako zdroj uvedena Čáslavová, ale chybí citace. 

Jako basketbalista v MNBL byl autor schopen vést rozhovory s jedenácti kluby a prostřednictvím 

těchto rozhovorů získat informace na vysoké úrovni. Nicméně bych rád viděl více detailů v metodické 

části týkající se specifik, toho, jaké konkrétní údaje byly získány, kdy byly získány, jaká metoda pro 

zajištění přesnosti získávaných údajů byla použita, atd. 

Také bych rád viděl větší rovnováhu mezi úvodní teoretickou částí a analytickou částí, jakož i větší 

rozpracování analytických zjištění. Například jsou různé mediální strategie týmů efektivní? Jakou roli 

hrají charitativní aktivity týmů ve snaze zasáhnout jejich cílovou skupinu? 

Práci by také pomohlo provést více srovnání s průzkumy basketbalového marketingu jak českého, tak 

v zahraničí, a srovnání s marketingovými strategiemi jiných týmů v českém sportu. 

Nymburk je zvláštní případ. Velká část jejich marketingu souvisí s jejich účastní v evropských 

soutěžích. Autor píše, že zapomněli na své fanoušky v Nymburce. Bylo by dobré se více zabývat tím, 

co dělají pro přilákání fanoušků na evropské soutěže. Pozornost je věnována také jejich potížím 

přitáhnout fanoušky, protože v české lize nemají konkurenci. Na druhou stranu přitahují velkou 

pozornost fanoušků při zápasech venku. Existuje mnoho studií prokazujících to, že nevyrovnanost v 

soutěžích vede k nižšímu zájmu fanoušků. Tato skutečnost by mohla být popsána z pohledu ligy a s 

ohledem na doporučení. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Autor dobře rozpoznává typ českého fanouška, který je přitahován k basketbalu – rodiny a 

„slušní lidé“. Pokud byste použil klasifikaci fanoušků podle Čáslavové nebo Smithe a Stewarta 

citovanou v teoretické části, kam byste zařadil většinu fanoušků navštěvujících basketbalové 

zápasy? Jak by tato klasifikace měla ovlivňovat marketingovou strategii basketbalových týmů? 

2. Na straně 38 je uvedeno, že Sport Bohemia jsou marketingovým partnerem NBL jako celku, 

ale jejich role není nikde dále popsána. Co dělá Sport Bohemia se pro MNBL a jaká doporučení 

do budoucnosti byste pro ně na základě vaší analýzy měl? 

3. Říkáte, že nejlevnější lístky prodávají týmy ve dvou největších městech, USK a Ostrava. 

Myslíte si, že by mohli cenu zvýšit, nebo by to snížilo návštěvnost? Tyto dva týmy se značně 

liší v návštěvnosti a počtu prodaných permanentek. Jak si tyto rozdíly vysvětlujete? 

4. Jsou procenta rozpočtu tvořená prodejem vstupenek odhadem založeným na počtu prodaných 

vstupenek a cenách, nebo jste získal rozpočty jednotlivých týmů? Bylo by velmi zajímavé mít 

čísla přímo z rozpočtu týmů. Na základě nízkého procenta rozpočtu tvořeného prodejem 

vstupenek a zboží, proč by se týmy MNBL měly zaměřit na marketing? 

5. Jak si myslíte, že 15%ní naplněnost pardubické haly ovlivňuje atmosféru zápasů? (Kapacita je 

8000, průměrná návštěvnost jen něco přes 1000.) Neuvedl jste žádná doporučení pro 

pardubický tým, navrhl byste něco s ohledem na tuto skutečnost? 



 

Práce je doporučena k obhajobě. Ano 

 

 

 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
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