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Preference a vnímání tenisových značek v TK Pelhřimov
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak členové Tenisového klubu Pelhřimov
vnímají značky vybraných tenisových produktů a porovnat jejich preference s
jejich skutečně vlastněnými produkty.
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Hodnocení:
Autorka si zvolila zajímavé a prakticky přínosné téma zabývající se fenoménem
značky ve sportovním prostředí. Práce je vzhledem k současným společenským
trendům aktuální a zajímavá.
Stupeň splnění cílů práce.
Výzkum má jasně stanovený cíl a metody odpovídají záměrům práce. Při zpracování
dat postupovala autorka navíc kreativně a snažila se tím oživit výsledkovou kapitolu
(grafy typu cloud např.).

Práce s literaturou – citace.
V teoretické části autorka prokázala dobrý přehled o problematice či fenoménu
značky. Prokázala schopnost práce s literárními zdroji, které cituje podle norem.
Oceňuji strukturu kapitol i zařazení kapitol o předních tenisových značkách a
psychologii barev.
Logická stavba práce.
Práce je členěna přehledně, má jasnou strukturu a logické řazení kapitol. K tomuto
bodu nemám připomínek.
Adekvátnost použitých metod.
Metody jsou vybrány vhodně a tvořivě. V kapitole o metodách se mluví spíše o
metodách sběru dat, o metodice zpracování dat je pojednáno až ve výsledcích. Oceňuji
uskutečněnou pilotáž při přípravě dotazníkového šetření.
Hloubka analýzy, vlastní přínos.
Analýza dat z dotazníků a rozhovorů je poctivá a podrobná. Je zde využito více
prostředků k oživení textu.
Úprava práce:
Standardní úprava, doplňovaná vhodně graficky.
Stylistická úroveň, jazyk
Autorka píše text čtivě, projevuje s citem dovednost zařadit vlastní zkušenosti do textu
práce, Občas se vyskytuje „hovorověji“ formulovaná věta, ale i to může někdy
posouvat práci blíže k čtenáři.

Otázky k obhajobě:
1. Které faktory nejvíce rozhodují o preferenci značky v menších regionech?
2. Jak byste odhadovala výsledky obdobného výzkumu v Praze a celé ČR?

Práce je doporučena k obhajobě.
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.
Nemám zásadní připomínky a práci doporučuji ji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby, předběžně výborně.
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