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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv marketingových strategií ve sportu na spotřebitele  
Jméno autora: Jiří Polena 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce má klasický teoreticko empirický charakter, stanovené cíle odpovídají úrovni studia. 

 

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, cílů bylo dosaženo, položené výzkumné otázky byly analyzovány jednoduchými a srozumitelnými 
statistickými postupy. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval ke psaní BP zodpovědně a s pokorou. Při jakýchkoli nejasnostech problémy konzultoval, jeho 
samostatnost hodnotím velmi dobře. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je na velmi slušné odborné úrovni, student přehledně popisuje témata v kapitolách teoretické části, v praktické části 
též vychází z vlastních zkušeností profesionálního sportovce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránku práce by šlo mírně vylepšit, občas se vyskytují méně formální formulace, což však nijak nenarušuje kvalitu 
textu. Rozsah práce je přiměřený. 

 

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. 
Student pracuje s bezmála třiceti odbornými zdroji, včetně cizojazyčných. Všechny citace náležitě uvádí. Závěrečná práce 
byla zkontrolována na plagiátorství v databázi  heses.cz i na základě jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 2 %. 

 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student ve své závěrečné práci vhodně propojil zaměření svého studia se svým koníčkem – sportem, kterému se 
rovněž věnuje profesionálně. Mohl tak ověřit teoretické informace se svými vlastními zkušenostmi. Navíc 
v praktické části oslovil specifické skupiny respondentů, zajímající se o fotbal a šipky. Díky tomu je práce 
originálním příspěvkem v tématu ovlivňování sportovních fanoušků reklamou. Student byl na konzultace vždy 
pečlivě připraven a nad probíranými tématy se hluboce zamýšlel.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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