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Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 118 stran textu,  19 obrázků, 5 tabulek a 1 příloha zpracovává aktuální 

problematiku brandingu pro podmínky profesionálního fotbalového klubu. Jde o velice aktuální téma 

v podmínkách profesionálních fotbalových klubů, snahou autora bylo připravit strategii brandingu  pro 

český profesionální fotbalový klub. Z koncepce práce je zřejmé, že konkrétní podmínky FC Dukly Praha 

osobně zná a může tak zohledňovat specifika podmínek tohoto klubu pro strategii brandingu. 

Diplomová práce má logickou strukturu. Je extrémně rozsáhlá, i když se předložené části se naprosto 

vztahují k řešení tématu.  V rozsahu převažuje vlastní přínos autora zahrnující analytickou část (37 

stran) a vlastní návrhy vymezení strategie (30 stran).  

Autor vymezuje na  s. 14  Cíle a úkoly práce. Logicky se snaží navázat na sebe. Nicméně je tu celá 

řada nepřesností, potažmo nelogičností.  Vše považuje za výzkum, aniž by specifikoval, že jde o 

výzkum kvalitativní, zároveň ještě dílčí 3 fáze uvádí jako analytické, což neodpovídá ani jejich obsahu 

minimálně v bodě 3. Podle mého názoru jde i v této části spíše o projekční práce neboli syntetického 

charakteru, která v oblasti východisek budování značky FK Dukla Praha využívá výsledků kvalitativního 

marketingového výzkumu.  

Kapitola teoretických východisek  je prezentuje  23 stran diplomové práce. V prvé části prezentuje 

velké množství definic, které jsou  málo provázány vlastním textem autora  komentujících jejich  

návaznost na předmět řešení  práce. V druhé části se autor věnuje pouze sportovní značce. Zde dal 

dohromady velké množství zdrojů ke specifikům, hodnotě, image sportovní značky a s  ohledem na 

téma práce prezentuje i zdroje přímo ke značce fotbalové. V této pasáži autor rozebírá názory 

jednotlivých autorů, ale pořád zde postrádám jeho vlastní komentáře právě s  ohledem na vybrané 

téma.  Konec této kapitoly mi připadá zvláštní, neboť končí tabulkou bez jakéhokoliv závěrečného 

komentáře. 

 



V metodické části (5 stran), která prezentuje postup marketingového výzkumu, je snahou autora 

vysvětlit v prvé řadě kombinaci metod, které používá. Tato kapitola je především kvalitativním 

výzkumem, autor tu však předkládá jednotlivé části na přeskáčku, ačkoliv bych měla za to, že popíše 

logicky svůj přístup k marketingovému výzkumu. V návaznosti na cíl práce by měl vymezit přímo cíl 

výzkumu a jaké jeho dílčí cíle naplňuje použití  jednotlivých  vybraných metod – případové studie, 

analýzy dokumentů, pozorování, komparace, analýzy SWOT. Zaměňuje volně analytickou část 

s výzkumnou částí kvalitativního výzkumu. (v osnově je pouze analytická část) Uvádí kvantitativní 

výzkum, ačkoliv ho vůbec nepoužívá. U některých metod popisuje jejich použití v práci (pozorování, 

ale není zřejmé, zda půjde v práci o standardizované či nikoliv, analýza SWOT), u některých ne (např. 

případové studie – popsány pouze obecně), u některých velmi vágně – komparace.  Není mi jasné, 

proč je expertní rozhovor zařazen do kapitoly s názvem Komparativní metoda 

Analytická část práce  je poměrně obsáhlá a  je zpracována na 37 stranách. Autor zde analyzuje 

případové studie zahraničních  klubů a zahraniční fotbalové ligy a americké fotbalové federace U.S. 

Soccer. Podle mého názoru,  autor zdařile shrnuje podněty, které z této analýzy přichází v úvahu pro 

české prostředí, bohužel jich není mnoho. I v další části analytické části autor předkládá zajímavé 

případové studie z českého prostředí a snaží na  o shrnutí názorů na utváření značky v českém 

prostředí. V třetí části autor předkládá případovou studii značky FK Dukla Praha. Celkově je třeba říci, 

že autor předkládá v této kapitole velké množství podnětných i obtížně dostupných informací pro 

postavení strategie značky FK Dukla Praha. 

Syntetická část neboli návrhová část projektu v prvé části uvádí v plném znění nestandardizovaný 

rozhovor, nikoli jeho výsledky. Myslím, si, že bylo vhodné tuto část východisek zahájit shrnutím 

výsledků případových studií, na které by mohly navazovat výsledky rozhovoru. Na tyto výsledky pak 

navazuje zpracování analýzy SWOT a vymezené strategie v kombinaci SO, WO, ST, WT. Autor jak 

uvádí, použil pro analýzu SWOT data získaná rozhovorem. Určitě  však byl ovlivněn i informacemi 

získanými z případových studií, zejména případové studie FC Dukly Praha,  ačkoliv to sám neuvádí. 

Autor zcela správně uvádí, že jde v syntetické části o návrh pouhých východisek pro utváření značky 

uvedeného klubu, protože samotný návrh strategie by vyžadoval ještě podchycení dalších souvislostí. 

DP obsahuje 66 titulů bibliografických citací, 49 tištěných zdrojů, 17 online zdrojů.  23 titulů je 

zahraničních v anglickém jazyce. 

Diplomová práce je stylisticky dobře zpracována vykazuje však celou řadu drobných chyb a  

nedořešených úprav (viz připomínky). 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, a prezentuje vlastní přínos autora 

v analytické části  a  samotných projekčních a návrhových částech diplomové práce. 

 

Připomínky:  

1) s. 11 – úprava osnovy  

2) s. 31 – autor se jmenuje HARDY nikoliv HARBY 

3) s. 37  - odst. 2, odkaz na tabulku se třeba dělat s číslem 

4) s. 39 -  obr. 4 má sníženou kvalitu reprodukce 

5) s.44  - 2. odst. hlavně použitý rozhovor byl zřejmě nestrukturovaný, není jasné z  textu 

6) s. 47 – úprava, samotný nadpis dole na stránce 

7) s. 48 – umístění Bayernu Mnichov – chybí odkaz na zdroj, dále jazyk zdroje „DNA 

bavorského regionu 

8) s. 49 – 2. odst. tři „fakty“ 

9) s. 62 –  úprava, nadpis dole na stránce, obrázek samotný na další straně 

10) s. 82 – chvost ligy 

11) s. 120 – chybná velikost písma ve jménu autorů publikace 

12) s.  123 – nepravidelné řádkování  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Na stranách 29 – 30 uvádíte, že pojmy branding a brandmanagement stejné nejsou, přesto 

z uvedených definic vyplývá, že se obě tyto činnosti zaměřují na identitu výrobků služeb, firmy. V čem 

tedy vidíte rozdíl? 



2) Z jakých  konkrétních důvodů jste vybral případové studie klubů- Bayern Mnichov, Fulham FC, 

Celtic FC  a ne jiných klubů?  

3) Jak jde podle Vašeho názoru v procesu budování značky FC Dukly Praha sladit globální jméno 

(využívající název hlavní město) s regionální vazbou a ukotvením na Praze 6 a které návrhy 

v budování značky FC Dukly Praha se Vám jeví jako prioritní?? 

 

 

 

 

Navržený klasifikační stupeň:    velmi dobře 

 

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