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Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce na téma Strategie marketingové komunikace firmy Skechers na českém trhu odpovídá 
požadavkům diplomové práce. 
 
Teoretická část uvádí velmi kvalitní rešerši teoretických předpokladů. Nejvíce oceňuji kapitolu členění 
generace, kde lze provedenou rešerši označit za dokonalou. 
 
Metodologická část je rozpracována v pořádku, i když zde autorka spíše zaměnila termín metodologie 
za metodiku práce. Pro opakování stejného postupu průzkumu by bylo vhodné postup popsat 
podrobněji. Pozitivně hodnotím operacionalizaci práce, která čtenáři pomůže lépe se orientovat 
v provedeném průzkumu. 
 
Analytická část je zpracovaná velmi kvalitně. Jednotlivá vyhodnocení rozhovorů jsou velmi přesná 
a dobře interpretovaná. K této části nemám připomínky a hodnotím ji pozitivně. 
 
Jednotlivé návrhy, které autorka nabízí, se zdají realizovatelné a plně navazují na analytickou část 
práce. Líbí se mi i uvedený rozpočet či konzultace problematiky s navrhovanou osobností značky 
Sketchers. 
 
Diskuze se v této práci dá označit jako vědecká. Autorka zde komentuje jednotlivé části svých výsledků 
v kontextu s uvedenou teorií. Jedná se opravdu o povedenou část práce.   

Celkově se práce hodnotí složitě. Obsahově se práce pohybuje na úrovni rigorózních prací, oproti tomu 
stylistika a úprava textu je mizerná. V práci se objevuje vysoké množství překlepů a několik 
pravopisných chyb. Text se proto čte velmi složitě. 

 



Připomínky: 
 

1. v poděkování autorce chybí mezi slovy „se“ a „mnou“ mezera 

2. autorka nedodržuje doporučené formátování odstavců (kombinuje odsunutý první řádek 
a mezeru mezi odstavci), čímž znesnadňuje čtenáři soustředěnost při čtení 

3. autorka má chybě uvedenou mezeru mezi slovy „Skechers ,pro“ 

4. slova „návrh“ a „marketing“ považuji za natolik obecná, že bych je nedoporučil zařadit mezi 
klíčová slova 

5. anglický abstrakt nerespektuje anglickou stylistiku textu; jedná se spíše o mechanický překlad 
z češtiny; anglický abstrakt je tak v určitých částech zmatečný až nesrozumitelný 

6. autorka v práci nedodržuje typografické minimum a opět tím znesnadňuje čtivost 
a srozumitelnost textu 

7. autorka v textu používá změnu stylu vyprávění; akademické práce se zpravidla píší neosobně 
(autorka v textu využívá 1. osobu čísla jednotného, 1. osobu čísla množného i neosobní styl 
vyjadřování) 

8. pokud se autorka rozhodne do kapitoly cíl vložit úkoly, pak je potřeba tyto úkoly popsat 
podrobně; autorka zde uvádí pouze 5 dílčích úkolů, čímž nepokrývá celý provedený průzkum; 
text poté působí jako neúplný 

9. autorka neuvádí kapitoly a bez vysvětlení dělí text; opět tak znesnadňuje čtenáři pochopení 
textu a důvody pro jeho dělení 

10. na str. 13 má autorka nesprávně ukončenou stránku a rozdělení je tak nesprávně rozdělené; 
dále v textu již nebudu komentovat formátování textu či jiné formální nedostatky textu, autorka 
tuto problematiku v rámci své diplomové práci nezvládla 

11. autorka v některých částech práce umísťuje chybně citační odkazy; např. str. 13, 14, 15, a dále 

12. autorka nemá v kapitole 4.4. Vymezení výběrového vzorku metodologicky zdůvodněný 
výběrový vzorek 

13. autorce chybí v některých zápisech v seznamu literatury tečky (drobná formální chyba). 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Vzhledem k tomu, že mateřství je, mimo jiné, časově velmi náročné, nepovažujete těhotenství 

Kristýny Hoidarové Kolocové za komplikaci pro prezentaci značky?  

2. Někteří lidé považují Kristýnu za původce rozpadu dvojice Kiki-Maki a nevnímají ji proto 
pozitivně. Zvažovala jste před volbou osobnosti tuto negativní záležitost? 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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