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Název práce: Osobnost zna čky ŠKODA AUTO a její vliv na sponzorované mezinárod ní 
sportovní události  

Cíl práce: cílem práce je změřit osobnost značky Škoda Auto a definovat její vliv na 
osobnost značek, které sponzoruje – tj. mistrovství světa v ledním hokeji a Tour 
de France porovnáním s výsledky měření jejich osobnosti 

Celková náročnost práce: 
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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 95 stran textu, 11 obrázků, 44 grafů, 20 tabulek a 1 příloha je 
zaměřena do oblasti brandingu, konkrétně na problematiku zkoumání osobnosti značky, jde 
tedy o práci se zaměřením na marketingový výzkum.  Práce je svěží a originální svým 
nápadem porovnávat osobnost značky firmy Škoda Auto v roli sponzora s osobnostmi značek 
mistrovství světa v ledním hokeji a Tour de France v roli sponzorovaných. Ve sponzorském 
vztahu je velmi aktuální porovnání image značek obou partnerů a hlavně jejich sladění 
v oblasti image. Zkoumané vlastnosti, které značky podle respondentů vystihují, se na 
vytváření image výrazně podílejí. Diplomová práce má logickou strukturu. Má jasně 
vymezené cíle a úkoly a hypotézy. V teoretické části definuje výstižně pojmy vztahující se ke 
značce a k zaměření výzkumu, více se zaměřuje na charakteristiky značek sportovního zboží 
a služeb a prakticky nerozebírá druhou skupinu – tj. charakteristiky značek sportovních 
klubů, soutěží a organizací, ačkoliv se tento směr v odborné literatuře stále více prosazuje. 
Teoretická východiska jsou často komentována vlastními názory a pohledy, což je plně 
v souladu s úrovní diplomové práce. Velmi obsáhle hodnotí autor přístupy k osobnosti značky 
a dokládá i bohatý přehled studií o výzkumech osobnosti značky a zároveň poukazuje na širší 
kontext osobnosti značky ve vztahu k písmu, maskotům, kritickým událostem. Práce 
obsahuje 62 titulů bibliografických citací, s nimiž v naprosté většině autor aktivně pracuje. 
Podrobně je zpracována i kapitola metodologie, která zahrnuje 11 stran. Sleduje 



metodologický vývoj zkoumání osobnosti značky v časovém sledu, ukazuje na problémová 
místa a negativa těchto metod. Zároveň se zabývá procesem marketingového výzkumu 
v aplikaci na vlastní prováděný výzkum. Výsledky výzkumu včetně rozsáhlého statistického 
zpracování jsou zpracovány pečlivě i graficky přehledně a jejich interpretace je polemicky 
dokládána. Celkově tato pasáž je na 36 stranách. Diplomová práce má i rozsáhlou pasáž 
diskuse na 5 stranách, kde autor hodnotí limity identifikace osobností jednotlivých značek, 
dále pak problematická místa vlivu osobnosti značky Škoda auto na sponzorované 
mezinárodní sportovní události a nakonec i problematická místa při používaní 
standardizované metody autorů Geuens, Weijters, de Wulf. Kapitola závěrů a doporučení 
spíše zůstává v pozici shrnutí závěrů nežli vymezení doporučení pro další prolongaci značek 
ve sponzorském vztahu. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, má vhodně volené 
metody prezentovanou teorii problému i pečlivě zpracovaný proces marketingového výzkumu 
včetně interpretace získaných dat a polemizující diskuse. 

 

Připomínky:  

1) psaní názvu Škoda Auto, na str. 12 malé a, na s. 35-36 velké A 

2) s. 17 dole – zvláštní stylistika 

3) s. 26 nahoře – není mi zřejmé, co je považováno za rozvinutý a nerozvinutý přístup 

4) s.32 – podle mého názoru není třeba velké Z  

5) s. 36 – doplnit argumentačně dokdy má Škoda Auto uzavřenou dohodu na mistrovství 
světa 

6) s.37 – doplnit lední hokej, máme ještě pozemní hokej 

7) s.54 – „z Grafu 4“ – má být malé g 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Které komponenty ovlivňují image sportovní značky? Uveďte nějaký teoretický model, 
který považujete za vhodný pro sportovní značku!  

2) Jaké jsou nové směry vývoje výzkumů osobnosti značky? 

3) V čem byste viděl na základě výsledků výzkumu hlavní argumenty pro prolongaci tak již 
dlouhodobého sponzoringu firmy Škoda Auto se zmíněnými sportovními událostmi? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:    výborně  
 
 
V Praze dne 16. 4. 2015 
                                                                       ….......................................................... 
                                             Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.  
 
 


