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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Hodnocení práce: 

Práce s literaturou, vlastní komentář. Bakalant prokázal velmi dobrý přehled o literatuře, 

jejíž rozsah je více než dostatečný. Správně ji cituje a umí s ní zacházet, i když je zřejmé, že z 

některých titulů čerpá výrazně více (např. Karlíček, Král). Přesto je zřejmé, že autor zcela 

proniknul do problematiky marketingové komunikace. Při vysvětlování pojmů se objevují i 

vlastní komentáře a zpracování schémat (např. s. 16). Vlastní přínos v této oblasti je však třeba 

spíše hledat. Za určité novum lze například považovat část o sportovních mobilních aplikacích 

(s.31-32).  Hodnocení: výborně 

Adekvátnost použitých metod. 

Pro výzkum komunikačních kanálů byly použity adekvátní metody, které vhodně spojují jak 

analýzu druhotných dat, tak kvalitativní metodu rozhovorů. Metody analýzy dokumentů, ani 

komunikačních kanálů nejsou popsány dostatečně podrobně. I když jde většinou o statistické 



údaje přejaté ze sekundárních zdrojů, mohlo být v metodické části popsáno, na co bude analýza 

zaměřena (návštěvnost atp.).  Také počet rozhovorů je na hraně únosnosti, i když jejich 

zaměření je vhodné. Některé otázky jsou poněkud navádějící (viz připomínky). V rozhovorech 

postrádám otázky, které by byly zaměřeny na dílčí cíl práce, tedy na zlepšení komunikačních 

kanálů. Na druhé straně rozhovory jsou dobře operacionalizované a pečlivě zpracované (viz 

příloha) Hodnocení: dobře 

Hloubka analýzy, vlastní přínos autora. 

Vzhledem k omezenému rozsahu BP je třeba ocenit řadu pasáží, které syntetizují data získaná 

ze sekundárních zdrojů (např. návštěvnost utkání) a také informace získané z rozhovorů. Ty 

tvoří vlastní přínos pisatele. Rozbor a interpretace jsou dostatečně rozsáhlé a obsažné. Analýza 

však trpí metodologickou povrchností, když poměrně adekvátní úvahy nejsou přímo podloženy 

a postaveny na prezentovaných metodách (např. kap. 5.3. Typický fanoušek SK Slavia Praha). 

Jinak práce přináší řadu zajímavých informací, které mohou být pro marketingovou 

komunikaci klubu přínosné. Je třeba ocenit poměrně velký rozsah práce a pečlivost zpracování. 

Hodnocení: velmi dobře 

Logická stavba práce. 

Práce má dobré logické členění, je přehledná. Určitá připomínka by se mohla týkat jen popisu 

„kvalitativního rozhovoru“, který je obecný a při popisu použitých metod se zdá nadbytečný. 

Také návrhy na zlepšení jsou součástí diskuze – interpretace. Mohly být prezentovány zvlášť. 

Hodnocení: velmi dobře.  

Úprava práce. 

BP má standardní úpravu, grafy jsou barevné, text je vhodně a přehledně graficky upraven. Pro 

nejlepší ohodnocení (výborně) postrádám nějaké ukázky (obrázky) znázorňující úroveň 

komunikačních kanálů, ilustrativní foto z akcí atp. Hodnocení: velmi dobře.  

Stylistická úroveň, jazyk. 

Autor popisuje vše docela čtivým jazykem, dokáže vystihnout důležitá fakta.  Bohužel se 

nevyvaroval někdy až naivního líčení některých jevů, používání budoucího času tam, kde to 

není nutné a psaní v první osobě, namísto odborného jazyka. Někdy se nechává strhnout až 

fantazijním líčení nepodložených jevů, které jsou tak dost vzdáleny od zkoumané reality. 

Hodnocení: velmi dobře 

Splnění cílů práce. 

Celá práce je metodologicky poměrně obtížně uchopitelná. Autor prokázal, že problematice 

rozumí, přinesl mnoho zajímavých informací, které jsou použitelné v komunikaci klubu. Je 

třeba také ocenit nadprůměrný rozsah a pracnost zpracování. Na druhé straně BP má slabinu 

v metodické části: menší počet respondentů pro rozhovory a také v zaměření otázek, které se ne 

vždy soustředily na cíle práce (absence otázek na zlepšení komunikace). Většina cílů však byla 

splněna a práce je v některých ohledech přínosná pro marketingovou komunikaci klubu. 

Hodnocení : velmi dobře  

Připomínky: 

1. Nepříliš obratný a nezralý styl psaní. Např.: „… drtivá již většina klubů….“, s.11, 

opakování sousloví („drtivá většina klubů“ dvakrát v jednom odstavci, tamtéž). Nesvědčí o 

bohatosti jazykové zásoby a vyspělém stylu vyjadřování. Nadměrné užívání první osoby, 

přivlastňovacích zájmen (např. v mé práci“,s.65) a budoucího času v BP, která je již hotová.  

2. V rozhovorech jsou uváděna jména respondentů. To v době, která se začíná 

soustřeďovat na ochranu osobních údajů, není obvyklé. Stačilo by uvést pozice, 

začáteční písmena atp.  

3. Některé otázky rozhovoru jsou navádějící   (sugestivní- zavřené), což může zkreslit 

odpovědi. 



4. V základních informacích o klubu SK Slavia Praha postrádám některé základní 

informace z historie. Tato pasáž je poněkud stručná  a nesvědčí o hlubších znalostí  

pisatele o historii klubu – jen povrchní fakta.  Viz otázky k obhajobě.  

5. Popis  typických vlastností fanoušků Slavie (kap. 5.3.) naopak sice svědčí o hrdosti a 

zápalu autora pro klub, nemá však žádnou oporu v datech sebraných v BP či jinde. 

Takto je to spíše volná úvaha plná neověřených tvrzení: „fanoušek Slavie musí mít 

především pevné nervy“..s. 44, .., S některými výroky v této pasáži se jistě dá úspěšně 

polemizovat: ..“je pro ně (fanoušky)  typická  velká trpělivost“ s.45.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na s. 35 popisujete tzv.“ kotle“ domácích a hostujících fanoušků. Jak se díváte na 

nápad fanoušky prostě rozptýlit  v hledišti (náhodně) ?  

2. Jaké je postavení klubu SK Slávia Praha z hlediska historie u nás? Jaké jsou dva 

nejstarší (fotbalové) kluby a který je starší? Kdy a kde se odehrál jeden z prvních 

mezinárodních fotbalových zápasů mezi studenty z Oxfordu a Slavie. (v 19. Století) na 

naší půdě?  

3. Jaké by muselo být zaměření výzkumu, který by mohl popisovat vlastnosti 

„typického fanouška“  SK Slavia Praha?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „velmi dobrá “.  

 

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

 

V Praze dne: 2. 5. 2018                                                                    

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

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


