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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Logická stavba práce 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 
Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 
Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Dobře 

Pravopis a stylistika 

 
Velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce zpracovává velmi zajímavé a aktuální 

téma v oblasti strategie marketingové komunikace značky Skechers. Práce je velmi rozsáhlá, 

velmi kvalitně zpracovaná, velmi podrobná a detailní. Diplomantka prokázala nadstandardní 

schopnost zpracovat akademickou závěrečnou práci, pracovat s odbornými zdroji, orientovat 

se v kvalitativním marketingovém výzkumu a celkově orientovat se v oblasti marketingu 

značek zabývajících se výrobou a prodejem obuvi. Stanovený cíl práce splňuje na velmi 

vysoké úrovni. Využitelnost jak z praktického hlediska, tak i z teoretického hlediska považuji 

na nadprůměrnou. Vynikající kvalitu práce však z mého pohledu snižuje velké množství 

formálních nedostatky ve zpracování textu – viz níže dílčí hodnocení a připomínky. Celkově 

hodnotím práci jako splňující požadavky a nároky, doporučuji jí k obhajobě, nicméně na 

základě formálních nedostatků ji nemohu hodnotit lépe než známkou „dobře“.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně, svědomitě, 

pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, logická, obsahuje všechny podstatné, důležité 

a povinné kapitoly. Zejména pozitivně hodnotím strukturu kapitol v praktické části, která je 

přehledná a odpovídá i struktuře témat marketingové komunikace v teoretické části. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 81 zdrojů, z toho 45 zahraničních, čímž vysoce 

převyšuje požadavky na diplomovou práci. Diplomantka věnuje teoretické části opravdu velký 

prostor. Zpracovaná rešerše je kvalitní, obsahuje všechna potřebná témata (včetně 

charakteristiky cílové skupiny zákazníků), která jsou pak využita v praktické části. Diplomantka 

správně a věcně cituje, doplňuje vlastní tvorbu, komentáře, kritická hodnocení.  

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní. Sice se jedná o 

relativně jednoduché a průměrné metody, jejich zpracování je však vzorové. Jedná se zde 

opravdu o velmi hloubkové rozhovory, navíc diplomantka absolvovala jeden i v zahraničí. Vše 



je pečlivě zaznamenáno a analyzováno. Taktéž popis a rozbor analýzy dokumentů je velmi 

podrobný a detailní. Diplomantka tak vytěžila maximum z těchto použitých metod. 

f) Hloubka tematické analýzy – veškerá témata jsou v práci zpracována velmi podrobně, velmi 

detailně a opravdu v nadstandardní hloubce. Diplomantka rozebírá pečlivě každý aspekt 

marketingové komunikace společnosti Skechers, podrobně také popisuje konkurenty 

z pohledu analyzovaných komunikačních nástrojů. Práce je tak velmi přehledná a pro čtenáře 

snadno pochopitelná tak, aby získal ucelený obrázek o aktuální situaci. Taktéž velmi pozitivně 

hodnotím zpracování hloubkových rozhovorů a následného návrhu komunikační strategie. 

Návrh zahrnuje všechny podstatné části, včetně návrhu komunikačního sdělení, 

harmonogramu a odhadu nákladů. Taktéž hloubka Diskuse je nadprůměrná, diplomantka se 

zde věnuje každému aspektu zpracování praktické části, odpovídajícím způsobem se také vrací 

k polemice s teoretickými východisky. Z tohoto pohledu je práce nadstandardní. 

g) Úprava práce – práce obsahuje četné množství překlepů a dalších formálních nedostatků 

v úpravě. Viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – Stylistická stránka textu je v pořádku, práce je čtivá, srozumitelná. 

V práci se však objevují občasné pravopisné chyby. 

Připomínky: 

Abstrakt – překlep – „…minimálně Skechers ,pro kterou …“ 

Str. 10 – překlep – „…firmu Skechers , která se v České …“ 

Str. 18 – překlep – „Výhodou je vysoká stupeň důvěryhodnosti …“ 

Str. 19 – překlepy – „…založen na realizaci reklamy zaměřenou …“; „Quesenberryho (201) uvádí, že 

…“ 

Str. 21 – překlep – „…test prodejných výsledků, …“ 

Str. 23 – nesprávné skloňování – „…až i tabuizovaná témata, často spojené s celebritami.“ 

Str. 22 – 23 – posunuté zarovnání textu zleva. 

Str. 23 – slovo navíc – „Obecně se v audiovizuálních dílech se o produktu hovoří …“ 

Str. 24 – překlep – „…ale zaměřuje se na nestandartní, …“ 

Str. 25 – překlep – „…zajištění účinné marketingoví komunikace.“ 

Str. 26 – překlep – „…v percepci marketingové komunikaci.“ 

Str. 28 – chybějící slovo – „…a čtyřiceti vlády jedné strany …“ 

Str. 30 – překlep – „…udělal velmi obeckou skupinu …“ 

Str. 34 – překlepy – „Dle Smitha (2011) mladí lidí chtějí …“; „Populárním způsobem marketingové 

komunikace cílen na mladou věkovou skupinu …“ 

Str. 35 – překlepy – „Specifická online reklamní strategii …“; „Mezi těmito skupina jsou odlišnosti …“ 

Str. 38 – překlepy – „Výběr tváří není jednoduché a má mnoha specifik a charakteristik …“; „S 

uvedeným nástroj bude následně …“ 

Str. 39 – překlep – „Není důležitá, zda celebrita je opravdu odborníkem, ale důležité je, …“ 

Str. 40 – překlep – „…celebrity podle to, či: …“ 

Str. 40 – pravopisné chyby – „…rozděluje celebrity podle … Status získali nebo zdědili … Status dosáhli 

v otevřené soutěži …“ 

Str. 43 – překlep – „…pro loajalitu internách zaměstnanců, …“ 

Str. 44 – nesprávná skloňování – „…pro přenos reklamních sdělení, které musí mít schopnost 

dosáhnout komunikačních cílů. V této kapitole následuje základní charakter istika jednotlivých médií, 

které jsou vybrány pro tvorbu komunikační strategie v praktické části.“ 

Str. 46 – „Podrobněji tato souvislost bude vysvětlena v teoretické části zabývající se pouze generací Y 

a jejich vztahem k uvedené strategii.“ Informace obsahuje odkaz na to, co již v práci bylo dříve, 

nikoliv bude. 

Str. 47 – „Ve své konkurenci patří k top stránce s více než jedním bilionem návštěvníků během 

měsíce, co znamená každý druhý uživatel internetu.“ – nejspíše se zde jedná o nesprávný překlad 

anglického slova „billion“, což v češtině značí miliardu, nikoliv bilion.  



Str. 49 – „Populární sociální síť byla založena v roce 2004 v USA a překvapivě za první měsíc 

překonala jeden bilion uživatelů.“ Zde se nejspíše jedná o překlep, kde má být milion, nikoliv bilion. 

Str. 50 – překlep – „…ale také na možné sdílené a propojení s okamžitým prodejem výrobku.“ 

Pozor na správné používání výrazů „povědomí“ a „podvědomí“, v práci toto diplomantka občas 

zaměňuje. 

Str. 56 – nepochopitelná formulace – „U tvořivosti bych se ráda ještě zastavila a více se jí věnovala 

kreativity jako schopnost stát se citlivým vůči problémům, nedostatkům, mezerám v poznání, hledání 
řešení, formulování a testování hypotéz.“ 

Str. 56 – překlep – „Kretivitu J. P. Guilford In Fichnová (2013) rozděluje do čtyř typů: …“ 

Str. 57 – „Podnikatel Robert Greenberg vedl vzestup jedné z nejmodernějších značek obuvi USA v 

osmdesátých letech s názvem L. A. Gear. Poté, co prodej rychle rostl, a značka se stala třetí světovou 

značkou tenisek na světě v roce 1900, ztratila náhle značka L. A. Gear svou přitažlivost a zmizela z 

očí.“ Nejspíše se zde jednalo o rok 1990, nikoliv o 1900. 

Str. 58 – překlepy – „Novinkami v nabídce jsou úspěšné extravagantních D´Lites nebo YOU by 

Skechers ve spojení se zdravým životním stylem a sloganem:„ Happy. Healthy. Comfortabel.”. ; „…více 

než polovinu celkového prodeje Počínaje celými Spojenými …“ 

Str. 58, 59 – nesprávný odkaz na zdroj – „…až po Nepál nebo Srí Lanku. (online, 2019)“; „Také firma 

zaznamenala celkový nárůst zisku o necelých 15%. (online, 2019)“ 

Str. 65 – překlep – „…často používaného Pinterstu.“ 

Str. 71 – překlep – „Pohodlné módní obuv pro každou věkovou kategorii.“ 

Str. 73 – překlep – „Často se jedná a spokojenost zákazníka …“ 

Str. 74 – pravopisná chyba – „…krátce rozeberu jednotlivé osobnosti, které spolupracovali …“ 

Str. 74 – překlep – „…Christina Aguilera, která v tobě nedosahovala ani 25 let.“ 

Dále již překlepy, nesprávnou interpunkci či další nedostatky v textu nebudu vypisovat, v práci jich je 

velké množství. 

Navržený klasifikační stupeň: dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 

 

 

V Praze dne 9.5.2019        
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