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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Role sponzoringu firem a vliv na image značky 
Jméno autora: Tereza Brejchová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Ivo Mareček 
Pracoviště oponenta práce: Externí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma, které si autorka práce vybrala, je velmi aktuální. S ohledem na stále vyšší a vyšší tlak na efektivitu provozu firem 
jsou investice do sponzoringu interně často diskutovány a jejich přínos je mnohdy zpochybňován. Zároveň se ale v praxi 
firem pozoruje narůstající vliv vnímání značky na celkové výsledky a zákaznickou loajálnost. Problémem obou těchto 
ukazatelů je jejich nesnadná exaktní měřitelnost. Právě v tomto ohledu považuji cíl práce za náročný a pro efektivní 
využívání sponzoringového rozpočtu sledované firmy potenciálně velmi přínosný.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metoda a postup, které autorka zvolila, jsou správné a jsou standardně využívané i v běžné marketingové praxi firem. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části autorka vhodně kombinuje několik na první pohled ne přímo souvisejících aspektů, které ale následně 
v praktické části provazuje do souvisejících a logických bloků – např. kombinace sponzoringu, influencers a image. Na 
odevzdané práci je patrná velmi dobrá znalost firemní praxe sledované firmy a zároveň digitálního prostředí, které jsou pro 
následná doporučení na inovace ve sponzoringové strategii důležité. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Práce je psaná srozumitelnou formou, tematické celky na sebe logicky navazují a vhodně integrují citace z odborných 
zdrojů. V textu se objevují občasné překlepy a gramatické chyby.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V práci je vhodně kombinovaná teoretická odborná literatura s konkrétními informacemi z elektronických zdrojů firmy, její 
mateřské společnosti a veřejně dostupných listin. Použité citace jsou v textu označeny přehledně. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Na zpracované bakalářské práci je patrná velká znalost praktické stránky sponzoringové praxe. Autorka v ní šikovným 
způsobem kombinuje stávající přístupy s digitálním prostředím, které je u konkrétních cílových skupin relevantní. Doporučení, 
která dává v závěru své práce, jsou velmi konkrétní s rozpracováním postupu případné exekuce. 

Otázka 1: Pro rozšíření kontextu by bylo zajímavé zahrnout také vliv dalších dceřiných firem z koncernu Deutsche Telekom. 
Vzhledem k tomu, že v komunikaci používají stejné logo, stejné barvy a další pro firmu charakteristické prvky, ovlivňují podle 
vás sponzoringové strategie jednotlivých dceřiných firem mimo ČR a SR vnímání značky na českém a slovenském trhu? 

Otázka 2: V práci uvádíte, že u některých sponzoringových partnerství je důvodem negativního vnímání značky také 
společenské a politické prostředí. Je možné pronikání těchto vlivů před vznikem dlouhodobého partnerství nějakým 
způsobem zabránit? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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