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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je relativně dobře napsaná s jasnou strukturou a cílem. Zpracované výsledky jsou 

využitelné pro zkoumaný klub. Autor prokázal dobrou znalost a porozumění marketingových konceptů a 

je schopen vzít v úvahu možnosti reklamního využití ve sportovních halách, umístění tribuny a diváků, 
charakter zápasu v házené a využití televizních kamer. 

Primární metoda hodnocení prostřednictvím pozorování reklamního prostoru v házenkářských halách je 
poměrně zjednodušující. Autor prezentuje realitu klesající popularity házené a píše o nízké účasti diváků 

na zápasech házené již na začátku práce, ale výsledky jeho analýz a následných doporučení tyto 
skutečnosti příliš nezohledňují. I když je toto téma zajímavé, navrhovaná řešení jsou relativně 

jednoduchá, zvláště s ohledem na nízký zájem o házenou jako sport. 

Připomínky: 

Drobné formální chyby, které měly být opraveny korekturou (s. 21, 26, 33, 37, 47, 52, 55).  

Velké množství nekvalitních naskenovaných obrázků a tabulek.  

Citace nejsou jednotné, zejména při použití internetových zdrojů. 

V práci chybí odkazy na zdroje u modelů marketingového mixu 6P a 9P. Vzhledem k tomu, že nejsou 

standardně využívány, vyžadují odkazy na zdroje (citace). Kdyby byl použit model 4P, tak není potřeba 
tyto odkazy použít, protože se jedná o používaný standardní model, což modely 6P a 9P nejsou. 

V kapitole Nástroje komunikačního mixu (s. 21) autor uvádí zbytečně 4 různé varianty komunikačního 
mixu, které se od sebe liší jen nepatrně. Nakonec navíc stejně použil nejčastější, podle Kotlera. 

V metodické části není uvedeno, kdy byly zápasy navštíveny a kdy byly provedeny rozhovory. Navíc 
není uvedeno, jaké činnosti byly pozorovány, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost při rozhovoru. 

Otázky použité v rozhovoru by měly být spíše uvedeny v příloze, ne přímo v části metodiky. 



Většina tabulek je zbytečná a nepřináší hodnotné informace. Mezi týmy a sledovanými lety je malý 
rozdíl, pokud jde reklamní nástroje. Vysvětlení v textu jsou dostačující. 

Kapitola diskuse obsahuje pouze souhrn metodických kroků, které se udělaly. Autor nepochopil účel 
diskuse, která má srovnat teoretická východiska s pozorovanými výsledky. 

V závěru je uvedeno: „Porovnáním výsledků výzkumu v nejvyšších ligách a zjištěných možností oddílu 

házené bylo zjištěno, že hala oddílu TJ Sokol Praha Vršovice má shodné možnosti prezentace partnerů a 
nabídky reklamních ploch jako haly týmů v nejvyšších soutěžích.”  Toto tvrzení nebere v úvahu 

rozdílnou vizibilitu sponzorů u nejvyšší ligy a 3. nejvyšší ligy. 

V doporučeních je uvedeno, že klub může velmi snadno získat více sponzorů větší prací v marketingu 

klubu. Předpokládá se, že toto doporučení vychází především z nedostatečného využití reklamního 
prostoru v hale. Je však mnohem důležitější získat sponzory, než jen mít k dispozici reklamní prostor. 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Kolik lidí navštíví halu v daném týdnu, včetně hráčů, fanoušků, rodičů, těch co si pronajímají 

vybavení? Kolik lidí uvidí reklamy online? Jsou tato čísla prezentována potenciálním sponzorům?  

2. Může klub zahrnout do nákladů náklady na vlastní výrobu inzerce pro sponzory? Pokud ano, 

proč tomu tak není? 

3. Co sponzoři očekávají od peněz, které investují do sponzoringu a reklamy prostřednictvím 
klubu? Jaký přínos se jim prodává?  

4. Aby bylo možné výrazně zvýšit příjmy od sponzorů, je třeba zvýšit zájem a diváckou 
návštěvnost na zápasech házené v České republice. Co považujete za nejdostupnější a 

nejdůležitější kroky pro toto zvýšení? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. ano 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

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