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Název práce:  Marketingový výzkum o sponzoringu Ligy mistrů UEFA v ČR 

Cíl práce: zjistit, zda u širší veřejnosti existuje povědomí o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce hodnotím jako splněný. Studentka prokázala schopnost 

pracovat s odbornými zdroji, stejně tak vytvořit a provést marketingový výzkum. Celkově je 
práce zpracována kvalitně a odpovídá kritériím a požadavkům na bakalářskou práci. Drobnou 

ovšem slabinu vidím v praktické využitelnosti práce, proto je toto kritérium hodnoceno jako 
průměrné. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, vzhledem ke stanovenému tématu. 

Otázkou však je, proč v teoretické části je skoro každý nadpis číslován a použit jako kapitola, 
či podkapitola a naopak ve výsledkové části žádné podkapitoly nejsou. Nicméně to je pouze 

drobná připomínka. 

d) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 30 zdrojů, z toho 5 zahraničních, čímž splňuje 

stanovená kritéria pro bakalářskou práci. Teoretická východiska jsou zpracována na úrovni 

bakalářské práce kvalitně. Zejména kladně hodnotím prezentaci různých výzkumů, týkajících 
se sponzoringu jak v ČR, tak ze zahraničí. Studentka správně cituje, vhodně doplňuje vlastní 

komentář. Někdy však teoretická část obsahuje dlouhé pasáže, kde není využit žádný zdroj, 
čímž pak vyvstává otázka, zda je to opravdu tvorba autorky, nebo zde odkazy na zdroje spíše 

chybí. Dále se autorka nevyvarovala drobných nedostatků v seznamu literatury – viz níže 
připomínky. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou na úrovni bakalářské práce vhodné a 

adekvátní, správně využité.  

f) Hloubka tematické analýzy – provedené analýzy jsou podrobné a adekvátní. Jak je uvedeno u 

kritéria Práce s literaturou, teoretická část je kvalitně zpracována. Stejně kvalitně jsou 
zpracovány výsledky a především interpretace získaných výsledků. Autorka zde komentuje i 

možné důvody a příčiny výsledků. Slabou stránku však vidím ve stručné a krátké diskusi – viz 

níže připomínky a otázka k obhajobě. 



g) Úprava práce – práce je v tomto ohledu v pořádku a i přes některé drobné nedostatky (viz 

níže připomínky) splňuje nároky bakalářské práce. 

h) Stylistická úroveň – stylistika psaného textu je v pořádku a plně odpovídá akademické 
odborné práci. 

Připomínky:  

Dílčí úkoly práce jsou stanoveny velmi obecně. 

Str. 26 a 28 – nesprávné skloňování – „Mezi tyto média patří …“ 

Graf č. 3 – překlep – „1y týdně …“ 

Str. 55, 59, 65, 67 – zbytečně vynechané prázdné místo na stránce 

Str. 61 – nesprávné skloňování – „… právě na tyto místa.“ 

Kapitola diskuse by mohla být rozsáhlejší a obsahovat více informací o provedeném výzkumu – viz 

otázka č. 2 k obhajobě. 

U zdroje č. 1 v seznamu literatury chybí některé důležité informace (ročník časopisu, číslo). Zdroj č. 10 

není uveden ve správném formátu. Zdroj č. 26 obsahuje pouze iniciály křestních jmen, naopak zbytek 

seznamu obsahuje celá křestní jména, dále pak není uveden ve správném formátu. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem a na jaké stránky, profily, apod. byl šířen a distribuován odkaz na elektronický 
dotazník? 

2. Dají se výsledky zobecnit na celý základní soubor? Dá se tento výzkum považovat za 
reprezentativní? Jaká další omezení a zkreslení skýtá použití elektronického dotazování? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 

 
V Praze dne 7.9.2015 

                                                                       ….......................................................... 
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