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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Efektivita mediální komunikace organizace 
Jméno autora: Martina Švajnerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS ČVUT v Praze, oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Jan Štička 
Pracoviště oponenta práce: FBC Slavia Praha, z.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo zjištění efektivity mediální komunikace florbalového klubu FBC Slavia Praha. Na základě 
vyhodnocené současného stavu komunikace a na základě znalosti prostředí, lze poměrně dobře navrhnout zefektivnění 
mediální komunikace organizace. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Závěrečná práce splňuje zadání a přináší konkrétní návrhy pro zefektivnění komunikace klubu. Téma práce je zvolené 
vhodně, jelikož autorka prostředí dobře zná. Drobný nedostatek vidím v příliš obecném aplikování mediálního mixu, který 
se může u sportovní organizace lišit od tradiční komerční firmy. S lepším segmentováním cílové skupiny a určením 
relevantních cílů komunikace by došlo k přesnějšímu definování vhodného kanálu pro komunikaci organizace. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. V čem se může lišit propagace sportovní organizace od tradiční komerční firmy? 
2. Jakou roli hraje výběr komunikačního kanálu pro konkrétní účely náboru hráčů s důrazem na doručení sdělení relevantní 
cílové skupině? 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup hloubkové analýzy komunikačního mixu a rozhovoru se zaměstnancem klubu je zcela správný. Výsledky 
dotazníkového šetření mohou být u subjektu, který nefiguruje v masových médiích, trochu zavádějící a nemohou vést 
přímo k relevantním doporučením pro zefektivnění komunikace. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborné zpracování textu je na úrovni bakalářské práce. Nicméně téma popisuje spíše povrchově. Pracoval bych více 
s odborným termíny a jejich definicemi. V práci by měla být také zmíněna oblast sportovního marketingu 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce jsem neshledal žádné nedostatky. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 
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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. 
Zdroje byly zvoleny vhodně. 

 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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