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Výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – hlavní cíl práce byl splněn, avšak nepříliš kvalitně. Zpracování analýz 

by mohlo být podrobnější (viz níže hodnocení a připomínky), některé dílčí úkoly však považuji 
na nesplněné – návrhy na zlepšení komunikace směrem k fanouškům a zástupcům médií, návrh 

nových aktivit PR pro 1. FK Příbram. Problematické je také stanovení samotného hlavního cíle – 
viz níže připomínky.  

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, nicméně je přinejmenším diskutabilní 

využití skoro každého nadpisu jako číslované kapitoly. Dále je práce svým rozsahem nevyvážená 
– teoretická část 38 stran, analýza a popis 23 stran, návrhy (neboli hlavní přínos diplomantky) 

pouze 2 strany. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 40 zdrojů, z toho 11 zahraničních, čímž splňuje 

pouze minimální požadavky stanovené na diplomovou práci. Celkově však teoretickou část 

práce považuji za rozporuplnou – viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem k charakteru 

práce. Zpracovaný rozsah ale dovoluje využití dalších metody, např. kvalitativních rozhovorů 
s partnery klubu, s fanoušky na téma komunikace klubu s nimi, apod. 

e) Hloubka tematické analýzy – práce celkově v tématu public relations (teorie i praktická část) 
zůstává na povrchu a je zpracována řekl bych pouze v základní podobě. Vyžaduje podrobnější 

rozbor, analýzu, zhodnocení a hlavně návrhy. Komentáře k některým částem viz níže 

připomínky. 



f) Úprava práce – práce obsahuje řadu nedostatků v úpravě – prázdné strany, nadpisy na konci 
stran, přílišné mezery mezi kapitolami, apod. To lze přičíst možná rozhození formátování 

dokumentu při ukládání elektronické verze, kterou zde posuzuji. 

g) Stylistická úroveň – stylistika textu je v pořádku a plně odpovídá úrovni diplomové práce. 

Připomínky: 

Formulaci cíle považuji za nepříliš vhodnou. Na úrovni diplomové práce není příliš adekvátní stanovit 
jako hlavní cíl pouze analýzu. Analýza by měla být pouze prostředkem k vlastnímu přínosu a tvorbě 

autorky. 

V abstraktu, v části výsledky, by bylo vhodné popsat, jakých výsledků bylo dosaženo, nikoliv pouze co 

bylo zpracováno. 

V obsahu překlep – „Corparate identity …“ 

Úvod je na úrovni diplomové práce až příliš krátký a stručný, přičemž poslední odstavec pouze popisuje 

strukturu práce, která však do úvodu nepatří. 

Str. 18 – chybějící odkaz na zdroj – „… podle časopisu Forbes …“ 

Str. 19 – překlep – „Při vnější a vnitřní komunikace …“ 

Str. 21 – Tabulka č. 1 rozdělena na dvě strany a nelogický nadpis 

Graf č. 1 a obrázek č. 3 – měl by být přeložen do češtiny, jelikož i celá práce je psána v češtině. 

Str. 39 – nadpis na konci strany 

Teoretická část práce je poněkud rozporuplná. Na jedné straně poskytuje opravdu vyčerpávající výčet 

jednotlivých nástrojů PR, na straně druhé to spíše pak působí jako seznam, či „slovník pojmů“. Nemohu 
se také zbavit dojmu, že diplomantka v podstatě odcitovala 2 – 3 publikace (zejména Svoboda a 

Voráček), které občas doplnila o nějaký jiný zdroj, popř. vlastní komentář. Na úrovni diplomové práce 
předpokládám širší a hlubší rešerši nejen české, ale i zahraniční literatury. V této práci se jedná spíše 

jen o základní přehled. 

Str. 48 – překlepy a nesprávné skloňování – „… s komunikací směr k fanouškům …“, „Analýza 
současného stavu public relations ve sportovním klubu 1. FK Příbram probíhaly na základě analýzy textů 

a dokumentů.“, „… návrhy na zlepšen …“ 

Diplomantka téměř každý nadpis čísluje a dává na úroveň kapitoly, či podkapitoly, což není příliš vhodné 

zejména u některých kapitol, jako je např. 10.2 a 10.2.1, kde je obsah tvořen jenom výčtem několika 

málo informací. 

V práci akademického charakteru není vhodné příliš používat tři tečky na konci vět („…“) 

Str. 57 je zcela prázdná. 

Část firemní komunikace v rámci kapitoly 11.1 obsahuje pouze velmi stručné informace o komunikaci 

s partnery. Nicméně v teoretické části diplomantka popisuje mnohem širší záběr této problematiky. 

Stejně tak v teorii uvádí strategie komunikace, které však už v praktické části, resp. v analýze 
nehodnotí. Viz otázka č. 1 k obhajobě.  

V práci také postrádám analýzu zájmových skupin, vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů PR je 
budovat, udržovat, zlepšovat dobré vztahy se zájmovými skupinami. Viz otázka k obhajobě č. 2. 

Str. 61 – překlep – „… v rámci merchanidisingu …“ 

Práce postrádá větší rozsah vlastních návrhů a zlepšení, např. design manuálu, nebo maskota, media 

guidu, které jak uvádí diplomantka, fotbalový klub nevyužívá. Dále práce mohla obsahovat komplexnější 

návrh pozice tiskového mluvčího, náplň práce, kompetence, požadavky na takového pracovníka apod. 
Veškeré návrhy jsou shrnuty pouze do základní podoby na dvou stranách (75 – 76). 

Závěr je na úrovni diplomové práce poněkud stručný. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je způsob komunikace s ostatními zájmovými skupinami klubu 1. FK Příbram? Jakou volí 

komunikační strategii daný fotbalový klub s jednotlivými zájmovými skupinami? 

2. Jaké jsou nejdůležitější zájmové skupiny pro PR komunikaci klubu 1. FK Příbram? 

3. Jaký způsob distribuce informačních materiálů pro média využívá klub 1. FK Příbram? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 



Navržený klasifikační stupeň:  dobře. 
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