
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studentky: Aneta Kadeřábková

Název práce: Sponzoring týmu Big Shock racing a jejich vzájemná spolupráce

Cíl práce: Navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing

Celková náročnost práce:
podprůměrná průměrná nadprůměrná

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

výborně - velmi dobře   - dobře         - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce velmi dobře
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Hodnocení práce:

Předkládaná bakalářská práce je orientována na hodnocení sponzorských partnerství motoristického 
týmu s cílem navrhnout sponzorské nabídky pro další potenciální partnery. Zaměření je tak ryze 
praktické, neboť dosažení cíle má pomoci zejména samotné sportovní organizaci.

Teoretická část práce je zpracována pečlivě. Studentka se logicky zabývá zejména sponzoringem, a to 
v obecné podobě i v aplikaci přímo do motoristického sportu. Podrobněji se zabývá skladbou 
sponzorského balíčku, což je skutečně předpokladem pro úspěšné zvládnutí analytické i syntetické 
části práce. 

Metodická část popisuje zejména průběh rozhovorů s Martinem Macíkem, který je v týmu zodpovědný 
právě za sponzoring. Kromě této metody bylo využito i pozorování, během nějž autorka sledovala jak 
tým propaguje spozory, ale také jak sami sponzoři dokážou aktivovat spolupráci s týmem.

Analytická část je zaměřena především na představení současných forem spolupráce se sponzory a její
hodnocení. To se děje poměrně jednoduchou formou, pouze na základě mínění dotazovaného 
respondenta. Složitější a metodicky náročnější hodnocení efektivity sponzoringu poskytuje 
specializovaná agentura v podobě kalkulace „mediální hodnoty, viditelnosti“. S ohledem na níže 
uvedené připomínky cituji způsob výpočtu uvedeného na straně 40: „Počítá se to tak, že se vezme 
cena reklamy v daném médiu a v dané velikosti, a to představuje hodnotu toho článku.“

Syntetická část je v podobě čtyř návrhů sponzorských balíčků. Diamantový balíček je určen pro 
generálního a zároveň titulárního partnera. Každý další je pak oceněn menší finanční částkou, ale také 
představuje méně atraktivní nabídku pro potenciální partnery. Vizualizace nabídky je na velmi dobré 
úrovni a oslovený partner si na základě těchto balíčků udělá rychlou představu o možné spolupráci. 
Zásadní připomínku mám pouze k prezentované hodnotě mediální hodnoty (viz níže).



Připomínky:

1. Ve všech čtyřech sponzorských nabídkách je prezentována stejná mediální hodnota reklamy 
(71,6 milionů), přestože umístění a zejména velikost loga partnerů je v jednotlivých balíčcích 
odlišná. Není logické a odporuje to i způsobu výpočtu (viz výše), aby vizibilita a tedy mediální 
hodnota této reklamy byla ve všech případech stejná. Z mého pohledu by tedy byly 
potenciální partneři (nikoliv generální) klamáni - viz otázka č. 1 a 2 k obhajobě. 

2. V kapitole 4.2 je v obecné rovině popsána cílová skupina, pro kterou budou balíčky určeny. 
Očekával jsem, že minimálně v Diskusi či Závěru budou navrženy konkrétní firmy, které by 
mohly být jednotlivými balíčky osloveny. Vytvoření portfolia potenciálních partnerů (konkrétně,
včetně kontaktů na zodpovědné osoby) jde obvykle ruku v ruce se vznikem sponzorských 
balíčků (více otázka č. 3 k obhaojobě).

Otázky k     obhajobě:

1. Obhajte si prosím skutečnost, že na všech úrovních sponzorské nabídky (diamantová – zlatá –
stříbrná – bronzová) je prezentována stejná mediální hodnota reklamy.

2. Necelé 2 miliony z uvedené mediální hodnoty tvoří mediální zásah v rozhlase. Jakým 
způsobem budou v rozhlase prezentováni partneři stříbrného či bronzového balíčku?

3. Jaké konkrétní partnery by podle Vašeho názoru bylo možné oslovit diamantovým balíčkem?

4. Současným generálním partnerem je společnost Big Shock. Odpovídá současná nabídka 
protivýkonům uvedeným v diamantovém balíčku, nebo je spolupráce odlišná?

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhakoby

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce.

V Praze dne 29. dubna 2018
                                                                       …..........................................................
                                              PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


