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Hodnocení: 

Autor předložil diplomovou práci v rozsahu 108 stran textu, 10 obrázků a 3 příloh.
Diplomová práce je dosti rozsáhlá, ale má logickou strukturu.

Autor využil již některé části kapitoly Teoretická východiska z bakalářské práce, 
doplnil je a upravil pro potřeby diplomové práce. Kapitola teoretických východisek je rozsáhlá 
a zahrnuje 38 stran textu. Autor se zde zabývá se problematikou marketingu, sportovního 
marketingu, marketingové komunikace, internetu a internetového marketingu, sociálními 
sítěmi a marketingu na sociálních sítích, v závěrečné části prezentuje rešerše odborných 
článků, výzkumů a publikací v tématice sportovních marketingových trendů na sociálních 
sítích. V kapitole 3.2.2. s názvem Sportovní značky je spíše popsána značka obecně a není 
zde nijak vymezen rozdíl mezi značkou a sportovní značkou. Alespoň o vymezení sportovní 
značky se mohl autor použít v závěrečném komentáři. V kap. 3.7.3. Branding je tento pojem 
popsán velmi stručně a méně přesně. Nicméně lze říci, že všechny uvedené části jsou 
potřebné z hlediska řešení práce. Teoretická část obsahuje bohaté komentáře k uvedeným 
definicím a myšlenkám jednotlivých autorů, jejichž zastoupení je v práci velmi početné a díky 
těmto komentářům působí stylisticky provázaně a dobře se čte.

Autor přehledně zpracoval kapitolu o metodologii práce a procesu marketingového 
výzkumu. Z těchto částí je zřejmé nejen, které metody používá pro řešení vymezeného 
problému, ale i v které částí procesu marketingového výzkumu je používá a jak jsou 
doplněny i v návaznosti na metody bakalářské práce. Jde o kombinaci kvantitativních a 



kvalitativních metod, konkrétně je to dotazování, hloubkové interview, monitoring a 
pozorování. Dotazník je členěn přehledně do 4 okruhů  - 1. okruh: Preference sociální sítě, 
2. okruh: Specifikace marketingových trendů, 3. okruh: Marketingové trendy na sociálních 
sítích, 4. okruh: Informace o respondentovi, celkem zahrnuje 16 otázek. Dotazník autorovi 
posuzovali 2 nezávislí experti. U dotazníku autor prezentuje operacionalizaci i provedení 
pilotáže. Byla použita forma elektronického dotazování. Dotazování se účastnilo 318 
respondentů. Hloubkové interview bylo provedeno se 2 odborníky, kteří se vyznají 
v marketingu na sociálních sítích.  Monitoring byl zaměřen na marketingové trendy na 
sociálních sítích a jejich využití ve sportu a pozorování bylo určeno čtyřmi kritérii – prezentací 
sportovců na sociálních sítích, prezentací sportovních klubů na sociálních sítích, prezentací 
sportovních organizací na sociálních sítích a prezentací propagačních kampaní na sociálních 
sítích. Metody jsou zvoleny vhodně s účelným využitím vzhledem k řešenému tématu, autor 
je nápaditě kombinuje a účelově promyšleně používá, jak dokazuje svými komentáři 
v kapitole 4.

Diplomová práce je dosti rozsáhlá, ale předložené části se naprosto vztahují k tématu.
Řešení práce je tedy pracné, jak s ohledem na sběr a zpracování dat a jejich vyhodnocení 
z jejich jednotlivých částí. Výsledky jsou zpracovány přehledně graficky zároveň s příslušnými 
komentáři.

Autor věnuje velký prostor získaným výsledkům  a jejich interpretace. Výsledková část 
je prezentována ve dvou kapitolách. Kapitola 5 interpretuje výsledky získané z kvantitativního 
výzkumu.  Celkové výsledky a jejich interpretace zahrnuje pak kapitola 6. Celkově jsou 
výsledky tedy prezentovány na 39 stranách a na ně navazují na 5 stranách autorem 
zpracovány doporučení pro sportovce, sportovní kluby a další sportovní organizace. 
V rozdělení sportovních organizací v doporučení je tu trochu zmatek mezi ziskovými a 
neziskovými organizacemi, kluby autor člení zvlášť, ale mě říci své důvody proč, protože i 
ony jsou sportovními organizacemi. Vlastní přínos autora je nezpochybnitelný a nutno říci, že 
výsledky i doporučení jsou prezentovány srozumitelně a přehledně. 

Diplomová práce obsahuje 49 titulů literatury, z toho je 23 titulů bibliografických citací 
tištěných zdrojů, 26 online zdrojů. Citace jsou rozebírány v textu, autorem jsou bohatě 
komentovány. 7 titulů je zahraničních v anglickém jazyce. Zdroje jsou podle mého názoru 
vhodně kombinovány k řešení vymezeného problému. Úroveň práce snižuje velké množství 
nedodržených mezer mezi slovy, vypadlých písmenek a záměna písmenek

Celkově lze říci, že diplomová práce nejen splňuje úroveň na ni kladenou, ale ji i 
výrazně překračuje. Má vhodně volené metody prezentovanou teorii problému a prezentuje 
rozsáhlý vlastní přínos autora.

Připomínky: 

1) s. 22 – 2. odstavec, věta je nedokončená – přispívá na co?

2) s. 25 – vedlejší věta není oddělena čárkou, s. 101 totéž 2. odst.

3) s. 26 – 3. odst. – proč u reklamy velké R

4) s. 31 – poslední odstavec, chyba ve jménu fotbalisty Ronalda, s. 74 – chyby 
v obrázku  12 – ě, s. 75 – totéž na obr. 13

5) s. 33 – 2. odst. poslední věta, chybí mezera, totéž s. 34 – 2. odst. 4 věta, 6. věta 
totéž, s. 43 – totéž 2x – soutěž:, totéž s. 63 – poslední odstavec, totéž s. 66 – 1. 
odstavec dokonce 2x, s. 69, s. 79 – 3. odstavec chybí pomlčka

6) s. 37 – úprava věty 4 odstavec, totéž úprava věty na s. 38  2. odst.

7) s. 65 – poslední odstavec -  lépe odkazovat na obrázek pod číslem, totéž chybí na 
odkaz na číslo obrázku na s. 81, 1. a 3. odst.

8) s. 67 – je „trendy“, hovorový výraz, lépe dát do uvozovek

9) s. 67,68 – název firmy Red bull je nesprávný, správně s velkým B

          10) s.87 – 2. odst. ne smolík, ale smajlík



11) s. 93 – 4. odst. správně formulace „sport je toho důkazem“

12) s. 96 – 1. odst. chybí písmeno t v portfóliu, s.97 – 3. odst. totéž

13) s. 103 – 5. odstavec: svazy jsou neziskové organizace, zejména zapsané spolky a 
ne ziskové, jak uvádíte větu předtím.

           

Otázky k obhajobě:

1) Jak byste vymezil sportovní značku na rozdíl od globální značky?

2) Popište, jak jste prováděl monitoring vývoje marketingových trendů na sociálních 
sítích a jejich využitelnosti ve sportu!

3) Popište, v čem je jiný přístup marketérů pracujících se sociálními sítěmi než klasických 
marketérů!

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:           výborně
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