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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 
Tato bakalářská práce má celkem 47 stran, 20 titulů bibliografických zdrojů, z toho 4 cizojazyčné. Autor 

se zabýval tématem o sponzoringu, jehož využitelnost v praxi je velmi vysoká. Čtenář je teoretickou 
částí o 18 stranách seznámen s problematikou sponzoringu, sportovní reklamy, merchandisingu a 

sportovního produktu. Autor se v teoretické části podrobně věnoval především kapitole o sponzoringu, 

která obsahuje relevantní informace vzhledem ke zkoumané problematice. Metodická část je zpracována 
pouze na jedné straně a obsahuje příliš stručné informace o postupu autora při sběru a analýze dat - 

viz. připomínka 8. V praktické části pak autor charakterizuje oddíl TJ Spartak Čelákovice, sestavuje 
kritéria pro vhodný výběr sponzora. Na základě výběru pěti potenciálních sponzorů sestavuje 

sponzorskou nabídku pro různé úrovně sponzorování. V kapitole 9 autor vyhodnocuje úspěšnost či 
neúspěšnost jednání s potenciálními sponzory a navrhuje doporučení pro další vývoj sponzoringu 

sportovního oddílu. Členění kapitol praktické části je nepřehledné – viz. připomínka 2. Negativně musím 

ohodnotit používání hovorového jazyka, gramatických chyb a častých překlepů v textu – viz. připomínka 
9. Dále pak autor špatným formátem odkazuje na citace v textu – viz. připomínka 5. 

 
 

 

 



Připomínky:  
1. V klíčových slovech v abstraktu se vyskytuje slovo „Sponzoring“, které je zároveň uvedeno 

v názvu práce. V klíčových slovech by se slova z názvu práce neměla objevovat. 
 

2. Vzhledem k tomu, že autor nazval kapitolu 5 Výsledky, doporučoval bych, aby kapitoly 6, 7 a 8 

byly podkapitolami kapitoly 5, protože obsahují výsledky - informace vycházející ze sběru a 
analýzy dat. Kdyby autor nazval kapitolu 5 v užším významu například – 5 TJ Spartak 

Čelákovice, pak by kapitoly 6 7 a 8 mohly stát samostatně. 
 

3. V kapitole Úvod na straně 9 autor vytvořil dole velkou mezeru, přičemž text této kapitoly dále 
pokračuje na straně 10. 

 

4. Čísla kapitol a podkapitol nesmí mít na konci tečku. Uvádím příklady správně napsaných kapitol: 
3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA; 3.1 Sponzoring; 3.1.1 Podstata sponzorování. 

 
5. Odkazy na citace v textu mají špatný formát - příklad strana 14: Novotný [14, str. 122]. 

Doporučuji používat tento formát se jménem: Novotný (2000, str. 122). 

 
6. Na straně 13 autor odkazuje na citaci až uprostřed věty, místo toho, aby odkazoval hned u 

jmen autorů - 11. řádek: „Vysekalová a Mikeš uvádějí, že [19, str. 48] sponzoring je.....“ 
 

7. Kapitola 3.1.7 Sponzoring současnosti, strana 20 – kapitola by měla pro ilustraci současného 
vývoje obsahovat tabulky nebo grafy o vynakládaných finančních prostředcích do sponzoringu 

ve světě nebo v Evropě, aby byly podloženy autorovy závěry o růstu významnosti sponzoringu. 

Autor nikde neuvádí, odkud čerpal informaci o poklesu financování sponzoringu ze strany vlády 
- viz. řádek 6. 

 
8. V kapitole 4.1 Sběr dat chybí popis časové posloupnosti, jak byla data sbírána a vyhodnocována 

a v jakém časovém rozestupu byly následně vytvořeny sponzorské nabídky. V Kapitole 4.2 je 

uvedeno, že autor při analýze použil lineární trendovou funkci, nicméně v následujících 
kapitolách tato trendová funkce není nikde znázorněna ani komentována. 

 
9. V práci se vyskytuje hovorový jazyk, gramatické chyby a překlepy v psaní: 

a. Str. 9 – „Tyto týmy nemají takovou možnost výdelků z vlastní činnosti a musejí...“ 

b. Str. 27 – „Co budeme sponzorovy nabízet.“ 
c. Str. 29 – „Soutěživost je ve sportu a vždy a bude.“ 

d. Str. 29 – „Mezi velkými fanoušky sportu najdeme i ty, kteří daný sport nikdy sami 
aktivně nehrál a i přesto ho milují.“ 

e. Str. 43 – „Bannery a reklamy na dresech jsou už téměř automatikou a sponzoři to 
také i tak brali.“  

Podle slovníku cizích slov znamená slovo automatika „souhrn strojů, přístrojů, zařízení 
pracujících za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu.“  
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/automatika 

 
10.  Druhá liga byla napsána v jedné větě římskou číslicí a v následující větě arabskou číslicí, to by 

mělo být uváděno jednotnou formou: str. 31 – „Následující rok už mladý tým kvalifikaci zvládnul 

a postoupil do II. ligy. Objevila se možnost převést 2. ligu na 1. ligu a díky krachu Českých 
Budějovic hrál Spartak 1. ligu.“ 

 
 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Mohl byste nám ukázat a okomentovat lineární trendovou funkci, kterou jste vytvořil z průměrné 

návštěvnosti domácích utkání, a kterou jste použil v prezentaci sponzorských nabídek potenciálním 
sponzorům? 

 

2. V kapitole 6.4 jste při výběru potenciálních sponzorů, se kterými jste se snažil navázat spolupráci, 

stanovil předpokládanou orientační výši částky, kterou by vám konkrétní sponzor zaplatil. Z jakých 

informací jste vycházel při stanovení této orientační částky? 

 



3. Znáte nějaké zahraniční agentury, které vytvářejí statistiky nebo žebříčky o celosvětových výdajích 
sportovního sponzoringu? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  dobře 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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