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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 

 

Dobře 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 
 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Nevyhovující 

Pravopis a stylistika 

 

Dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

Stavba práce – Práce má mít jasnou strukturu, která vymezuje jednotlivé kapitoly, jak mají jít za 

sebou. Vždy se tedy začíná teoretickými východisky a až následně cíly a úkoly. Na začátku práce mi 
chybí seznam zkratek, které student v práci využívá. Příklad: studenti fakulty tělesné výchovy a sportu, 

Univerzity Karlovy (dále jen UK FTVS). 
 

Formátování – Práce obsahuje velké množství zbytečných mezer mezi odstavci, poděkování je 

napsáno jiným formátem než zbytek práce. V textu často chybí odkaz na obrázky a grafy. Každý 
obrázek a graf by měl být někde v textu citován, aby bylo jasně podloženo, proč je pro práci důležitý. 

Nadpis 4 se již nepíše tučně. Důležité je při kontrole práce také projít všechny odkazy, že automatické 
formátování nepřevede online zdroje do URL odkazů (modrá barva a podtržení). 

 

Úvod – Ladné uvedení do tématu, přesně popisující aktuálnost zkoumaného problému, doporučení pro 
další vědecké práce by bylo: vyvarovat se subjektivních respektive nepodložených názorů (nejznámější 

jsou jasně Nike a Addidas) – toto nám potvrdí alespoň u respondentů této práce otázka 2. 
 

Teoretická východiska – Kvalitně zpracovány, dobrý výběr zdrojů literatury. Nemám zde větší 
připomínky. Drobné problémy v mezerách mezi odstavci a necitování obrázků (viz: formátování). 

3.2.4.4. – text odkazuje na obrázek 2 místo obrázku 1, zde tipuji nejspíš překlep. Stejná chyba u 

obrázků 3 a 4. Naopak u obrázků 2 a 4 není žádný odkaz v textu.  



He in Kosakarika (2020) – tuto citaci upřímně nechápu. To je jeho přijímení? (Viz otázky k obhajobě) 
Cíl – Zbytečná formulace, hlavní cíl neexistuje, úplně by stačilo: Cílem této práce bylo pomocí 

marketingového výzkumu zjistit míru povědomí o značce Kappa u současných studentů UK FTVS. 
 

Úkoly – Chybí úkoly předcházející samotné deskripci a analýzy dotazníku. 

 
Metodika - Proč je v metodice napsán opět cíl výzkumu (otázky k obhajobě)?  

Vzorek respondentů – zde mi úplně chybí základní soubor a výběrový soubor, jaký by v takovémhle 
případě byl (otázky k obhajobě)? 

Chybí mi, jaký typ analýzy byl využit na data z dotazníkového šetření (otázky k obhajobě)? 
 

Výsledky – Historie značky Kappa by měla být ještě v teorii, v praktické části se již nepoužívají zdroje. 

Rozdíl by byl, pokud bychom historii znali například z hloubkových rozhovorů s manažery společnosti.  
Špatně odzdrojované obrázky triček 

 
Diskuze – V diskuzi kompletně chybí porovnání výsledků s teoretickými východisky.  

 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Co znamená citace He in Kosakarika (2020)? 
2) Proč je v metodice napsán opět cíl výzkumu? 

3) Jaké typy analýz byly v práci využity a proč nejsou uvedeny v metodice? 
4) Jak početný a z koho se skládal základní a výzkumný soubor? Když byl tvýzkumný soubor takto nízký, 

jaké mohly být kroky k jeho zvětšení? 

5) Na základě výborně zpracované teorie, které definice popisují pochybení marketingového oddělení 
společnosti Kappa v závisloti na výsledky výzkumu? 

6) Když by z porovnání výsledků s teorií práce mělo vzejít jedno nejdůležitější doporučení pro MO 
společnosti Kappa, jaké by to bylo? 

 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 
V Praze dne: 10.6.2021         

                                                                       ….......................................................... 
          Mgr. Richard Jarošík 

 


