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Hodnocení práce:

Předkládaná práce je svým zaměřením ojedinělá až „průkopnická“. Jak autor sám uvádí 
v úvodu, existuje řada odborných textů pojednávajících o marketingových aktivitách 
profesionálních fotbalových klubů. Prací, které by v podobném rozsahu analyzovaly 
marketingové činnosti amatérských či poloprofesionálních fotbalových klubů , je minimum. 
Navíc musím předeslat, že výjimečná je tato práce také svou vysokou kvalitou zpracování. 

Autor provedl velmi kvalitní literární rešerši s využitím celkem 70 zdrojů (z toho 17 
zahraničních), což činí v tomto ohledu jeho práci nadprůměrnou. Navíc teoretická východiska 
jsou autorem vždy komentovaná ve vztahu k vybranému tématu práce.

Metodická část se věnuje problematice realizace situačních analýz a marketingového výzkumu, 
přičemž autor nejprve vymezuje obecná pravidla a poté tato pravidla aplikuje na konkrétní
kroky pro dosažení stanoveného cíle práce. V textu využívá budoucího času, který napovídá, 
že tento text vznikl před samotným marketingovým výzkumem. Toto je spíše neobvyklé. 
Vhodnější je metodickou část pojednat jako zprávu o tom, jak autor pro dosažení svých cílů 
postupoval, nikoliv jak bude postupovat. Již v této kapitole by se totiž měl čtenář mj. 
dozvědět, jak konkrétně proběhla pilotáž, kolik dotazníků bylo přesně sesbíráno, jaká byla 
návratnost dotazování apod. Pozitivně hodnotím provedenou operacionalizaci výzkumu, byť 



z textu není zcela patrné, jakým způsobem tato operacionalizace probíhala, na základě čeho 
byly zvoleny sledované konstrukty, podkonstrukty a jednotlivé položky, které je měly pomoci 
identifikovat (viz otázka č. 1).

Výsledková část práce je obsahově velmi rozsáhlá (70 stran textu). Autor představuje 
organizační strukturu všech tří analyzovaných klubů, věnuje se finanční politice klubů, 
analyzuje fanoušky klubu, konkurenci, zvolený komunikační mix, vypracovává PEST analýzu. 
Vše toto je podkladem pro závěrečnou SWOT analýzu, ze které vycházejí konkrétní návrhy na 
zdokonalení marketingových aktivit vybraných klubů. Dle mého soudu nebylo nutné realizovat 
všechny tyto kroky i s ohledem na požadovaný rozsah celé práce (60-80 stran). Na druhou 
stranu je třeba podotknout, že všechny provedené analýzy byly zpracovány velmi pečlivě.

Samotné návrhy vychází z provedeného výzkumu, jsou nápadité, inspirativní a ve většině 
případů i v praxi realizovatelné. Z mého pohledu je škoda, že se v práci neobjevuje zmínka o 
tom, jak na tyto návrhy reagovali představitelé klubu (viz otázka č. 2).

V diskusi se autor zamýšlí nad možnými latentními faktory, které mohly výsledky provedených 
rozhovorů a dotazování fanoušků ovlivnit. Oceňuji v tomto zpětnou vazbu, kterou se autor 
v této kapitole zabýval.

Celkově hodnotím práci jako výbornou a vřele ji doporučuji jako vzor pro případné další 
zájemce o řešení podobné problematiky. 

Otázky k obhajobě:

1) Jakým způsobem vznikl dotazník pro fanoušky analyzovaných klubů. Byla nějakým 
způsobem zjišťována konstruktová či alespoň obsahová validita Vašeho dotazníku?

2) Předkládal jste návrhy na možná zlepšení marketingových aktivit managementu 
analyzovaných klubů? Pokud ano, jak na ně představitelé klubu reagovali? Zavedou se 
některé z Vašich návrhů v praxi?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně
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