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Celková náročnost práce: 
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Výborně 
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Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 
 

Výborně 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
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Hodnocení práce: 
 

Autorka předložila diplomovou práci v rozsahu 102 stran textu, 30 obrázků, 19 
tabulek, 7 grafů a 5 příloh. Pozitivně hodnotím poměrně originální neotřelý výběr tématu, 
téměř průkopnický. Archetypem značky sportovní akce se zatím v našem oboru nikdo 
nezabýval.  Práce je spíše teoreticko praktického charakteru založená na markentingovém 
výzkumu. S  návrhy vlastního archetypu  by se dalo pracovat i v praxi pro příští mistrovství 
světa v ledním hokeji. Nicméně má i své teoretické souvislosti v rozvoji archetypů pro sporty 
a pro aplikaci v teorii sportovního marketingu. Celková stavba práce je logická, nelogičnosti 
jsou v dílčích kapitolách. 

Kapitola 2 - Cíle a úkoly práce  jsou jasně a přehledně postaveny v samostatné 
kapitole a nic v nich nepostrádám z hlediska řešení tématu. 
           Kapitola 3 teoretických východisek je rozsáhlá a zahrnuje 31 stran textu. Autorka se 
zde zabývá se problematikou značky s ohledem na image značky, identitu značky osobnost 
značky brandingem a archetypy včetně sportovního prostředí. Za pozitivní považuji práci 
s citacemi zahraničních zdrojů s aplikací na sport. Autorka zdroje bohatě komentuje a hledá 
vztahy ke sportovnímu prostředí. 



Metodologicky práce (kap. 4.) spočívá na kvalitativním marketingovém výzkumu 
s využitím elektronického a písemného dotazování a dále pak v popisné analýze práce 
s jednotlivými archetypy mistrovství světa v ledním hokeji a vlastním pozorování. 
Marketingový výzkum pracuje se 148 respondenty (115 mužů a 33 žen), což je poměrně 
rozsáhlý vzorek na kvalitativní výzkum. 
Analytická část – kapitola 5 zahrnuje 12 stran diplomové práce. Analyzuje manuál 
mezinárodní hokejové federaci k tvorbě a využívání oficiálního loga mistrovství světa, analýzu 
log a maskotů MS v ledním hokeji z let 2007-2017 a analýzu log z hokejového prostředí. 

Vlastní přínos autorky je rozpracován v kapitole 6 a 7. ( 32 stran práce) Prvou část 
tvoří výsledky vyhodnocení kvalitativního výzkumu a jejich interpretace. Druhou část pak 
návrh archetypu značky pro mistrovství světa v ledním hokeji. 

Výsledky kvalitativního výzkumu jsou interpretovány v kapitole 6 v rozsahu 21 stran 
textu. Výsledky se zabývají zapamatovatelností log, zapamatovatelností maskotů, oblibou 
log, oblibou maskotů, příběhy spojenými  s maskoty a logy a asociacemi spojenými s pojmy 
lední hokej a hokejista. 

V kapitole 7 autorka navrhuje archetyp značky mistrovství světa v ledním hokeji a 
věnuje se jeho zdůvodnění. Představila zde konkrétní typ archetypu, který zvolila i další 
doporučení pro tvorbu log a maskotů v návaznosti na něho. 

Diplomová práce obsahuje 79 titulů literatury, z toho je 26 titulů bibliografických citací 
tištěných zdrojů, 29 online zdrojů. Citace jsou rozebírány v textu a autorka nalezla i zdroje 
k aplikaci ve sportu, kde se ve vlastních komentářích vyjadřuje k aplikaci vzorů archetypu pro 
sport. 27 titulů je zahraničních v anglickém a německém jazyce. Zdroje jsou podle mého 
názoru vhodně kombinovány k řešení vymezeného problému. 

Celkově lze říci, že diplomová práce nejen splňuje úroveň na ni kladenou, prezentuje 
výraznou schopnost autorky samostatného přístupu k předmětu řešení. 

 
 

Připomínky: 

s. 68, 69 – grafy 2, 3, 5,6 proč podtrženo jedno slovo v nadpisu? 
 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete podrobněji, jak Vaše výsledky korespondují se studií Pozdnisheva 2013! 

2) Přestože zapamatovatelnost log je celkově nízká, jak sama uvádíte, respondenti si dobře 
pamatovali logo MS 20008, 2009, 2014, 2015. Co podle Vašeho názoru posiluje 
zapamatovatelnost loga? 

2) Dá se navzdory omezením světové hokejové asociace logo mistrovství světa kreativně 
rozvinout? 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
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