
VŠB - Technická univelzita ostava
Ekononická fakulta
Katedra marketingu a obcltodu

Datum Zadání:

Datum odevzdálí:

26,11,2010

29,04.2011

Zadání diplomové práce

student: Bc. Dagmar Pavlíčková

Studiní program: N6208 Ekonomika a management

Studiiní obol: 6208T062 Marketing a obchod

Téma: Hodnocení marketingové komunikace spoíovní akce

The Assessnent of Marketing Communication ofa Sport Event

Zásady pťo lTpracováni I

l, úvod
2, Teoretická ťchodiska rlarketingové komunikace
3. charakteristika sporlovni akce ajejí marketingové komunikace
4 Meto.iika shromažd'ování dat
5. Hodnocení marketingové komunikace spoúovni akce
6, Návrhy a doporučeni
'7, Záýét
seznam použité liteŤatllry
seznam zkratek
Prohláselri o !1 u/il l \1.1edLů diplomo\ é price

Seznam doporučené odborné liteútury|

KoTLER, P,; WoNG, V.; SALr},]DERS, J,; ARMSTRoNC, G, Moderrl nra*eli g.1.\yd.Praha: oftda
Publishing, 2007, ]04I s. lSBN 978-80-2,{7-1545-2.
FREY, P. Mafketingo\,á komlnikace: to nejlepší z notých trendů. 2. rozš, vyd. Praha: ManageDent Press,

2008. ]95 s. tsBN 978-a0-'726I-160,'7 .

CLoW, K, E.; BAACK ,D. Reklama, prcp.Eace a narkelíngo|a komur?itrdc?. 1. \yd, Brno: computer

Press. 2008. 484 s. ISBN 978,80-251 -1 769-9.

Foniální náležitosti a rozsah diplomové práce stanovi pokyny pío \ypracování zveřejněné na Webo{ých

stránkách fakulty,

Vedouci diplomové práce: Ing. Šárka velčovská, Ph.D.



,,Místopřísežně prohlašuji, že jsern celou práci včctně l,šech piíloh v,vplacovala

samostatně".

V Ostrar,ě dne 29. 4- 201]

Podpis silrdenta



Prohlášení o lyužití výsledků diplomové práce

Prohlašu|i, že

jsen b},Ia seznámena stím, žc na mou diplomovou práci se plně vztahuje Zákon
č. 12112000 Sb. autolský zákon. zejména § 35 - užití díla vrámci občanských a
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školniho
a § ó0 -:kolni dllo:
beru na vědomí. že Vysoká škola báňská Technická univerzita ostrava (dále jen VSB-
TUo) má prár,o nevýdélečně, ke sl,é vnitřní potřebě, diplomovou práci užít
(§ 35 odst,3);
Souh]asím s tím, že dip]omová práce bude v elektronjcké podobě archilor,ána
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden r,.r-'tisk bude u]ožen u vedoucího diplomové
práce. Souh]asím stím, že bjbliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněn"v
v informačním sýstému VSB-TUo:
bylo sjednáno, že 5 VSB-TUO. v případě zájmu zje.jí strarr1, uzaviu licenční smlouvu
s oplávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
bylo sjednlíno, že užit své djlo, diplomovou práci, nebo poskytiout licenci kjejímu
využiú rnohu jen se Souh]asem vsB-l't]o, která je oprávněna v takovém piipadě ode
mne požadovat přiměiený příspěvek na úhradu nakladu. ltere byl) \'Št]-']Uo na
\ytvoiení díla vynaloženy (až do jeiich skutečné ťše),

V Ostrar,ě rlne 29, 4, 20] l

| ., .tL

jnéno a piijmeni studenta

Adresa trvalého pobytu studenta:

17. listopadu 18,750 02 Přerov

66


