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Hodnocení práce:

Bakalářská práce se zabývá postoji sponzorů MARO Ski&Snowboard School se zaměřením na 
jejich motivy sponzorovat tuto lyžařskou a snowboardovou školu a zkušenosti ze stávající 
spolupráce.

Práce má jasně stanovený cíl, logickou strukturu i adekvátně zvolené metody. 

Obsahem teoretické části práce je provedená rešerše literárních pramenů, ve které autorka 
čerpala z celkem 20 zdrojů, z toho 3 zahraničních. Přesně tak dodržela minimální počet 
požadovaných citací. Přehled teoretických poznatků se orientuje výhradně na relevantní 
témata, tedy problematiku sponzoringu.

Metodická část práce je zpracována jasně a srozumitelně a popisuje nejdůležitější kroky, které 
autorku vedly k dosažení stanoveného cíle.

Praktická část práce začíná představením MARO Ski&Snowboard School a jednotlivých 
partnerů této školy včetně výčtu konkrétní spolupráce. Tato deskriptivní část svým rozsahem 
překračuje další prezentované analýzy. Ty byly provedeny relativně jednoduchou formou, 
přesto přehledným způsobem poskytly podstatné informace a přispěly, dle mého názoru, ke 
splnění stanoveného cíle.

Přes určité nedostatky a problémy ve vzájemné spolupráci s partnery diplomantka hodnotí 
stav jako „naprosto žádoucí“ a neuvádí žádná konkrétní doporučení k jejich odstranění.



Otázky k obhajobě:

1. V práci zmiňujete osobní antipatie mezi vedením MARO a majitelem Ski Areálu 
Monínec. Spolupráci mezi těmito firmami však hodnotíte pro obě strany jako existenčně 
závislou. Nehrozí, podle Vašeho názoru, žádné nebezpečí, že se Ski Areál Monínec po 
vypršení smlouvy v roce 2018 domluví na spolupráci s jinou lyžařskou školou?

2. Bylo by, podle Vašeho názoru, možné provozovat MARO Ski&Snowboard School také 
bez prodejny sportovního zboží. Tedy podobně, jak to praktikují jiné lyžařské školy 
v ČR.

Práce je doporučena k obhajobě.
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