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Celková náročnost práce: 
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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře – Nevyhovující 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Nevyhovující 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře – Nevyhovující 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Dobře – Nevyhovující 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Pravopis a stylistika 

 

Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce zpracovává téma vnímané hodnoty značky, 
zde na příkladu značky Kappa. Celková úroveň a tedy i splnění cíle práce je z mého pohledu na 

minimální hranici úrovně bakalářské práce. Obsahově považuji relativně dobře zpracovanou 

teoretickou část (i když rozsahově na minimu pro bakalářskou práci) a zaměření vytvořeného 
dotazníku. Zbylé části práce jsou z mého pohledu na pomezí mezi seminární a bakalářskou prací.  

Samostatnost při zpracování tématu – přístup studenta ke zpracování bakalářské práce byl poměrně 
zásadní příčinou celkového výsledku zpracování. Práce byla řešena ve velkém časovém tlaku těsně 

před termínem odevzdání. To přispělo k nevalné úrovni kvantitativního dotazníkového šetření, jeho 
rozsahu, analýze, zpracování diskuze a závěru práce. Přistup studenta tak považuji za nevyhovující i 

vzhledem k výsledné úrovni bakalářské práce.  

Logická stavba práce – struktura práce má zde určité rezervy – větší strukturovanost výsledkové 
kapitoly 6, zpracování kapitoly 5 o historii značky namísto potřebnější a podstatnější kapitoly o 

strategii značky Kappa, přílišné strukturování některých kapitol obsahujících pouze krátký a stručný 
text. Vše viz dále připomínky. 

Práce s literaturou – práce využívá celkem 32 zdrojů, z toho 20 cizojazyčných, čímž převyšuje 

požadavky stanovené pro bakalářskou práci. Teoretická část představuje základní východiska pro práci 
s tématem vnímané hodnoty značky. Student zde zpracoval poměrně pestrou rešerši za použití 

zajímavých odborných zdrojů. Tyto zdroje správně a věcně cituje, doplňuje vlastní komentáře. Co se 
týče rozsahu, je tato část práce na své minimální úrovni (celkem 16 stran) a je zde prostor pro 

kvalitnější a rozsáhlejší zpracování zkoumané problematiky. Takto se jedná skutečně pouze o základní 
teoretická východiska pro realizovaný výzkum.   

Adekvátnost použitých metod – zvolenou metodu kvantitativního dotazníkového šetření považuji sice 

za vhodnou a adekvátní pro výzkum vnímané hodnoty značky, nicméně v této práci není na příliš 
dobré úrovni. V metodické části zcela chybí kapitoly věnující se procesu sběru a následně také analýzy 



dat. Metodika výzkumu je v kapitole 4 popsána jen velmi stručně bez podrobnějšího vysvětlení, 

zdůvodnění, apod. Zpracovaný kvantitativní výzkum má fakticky pouze 75 respondentů, což považuji u 

bakalářské práce za podprůměrné vzhledem k základnímu souboru. Pozitivně zde tak hodnotím pouze 
tvorbu dotazníku, jeho zaměření a obsahovou i celkovou validitu.  

Hloubka tematické analýzy – provedený marketingový výzkum je proveden na velmi malém vzorku  
(fakticky 75 respondentů), přičemž analýza dat je na velmi základní úrovni (až na jednu otázku, kde je 

použita širší popisná statistika). Dále student měří identifikační údaje respondentů, ale nijak více 
s nimi nepracuje kromě základního vyhodnocení. Interpretace je taktéž na minimální základní úrovni. 

Diskuze je poměrně neodborná a zůstává velmi na povrchu. Provedený výzkum poskytuje mnohá 

úskalí, která zde zůstávají nediskutována. Navíc zde zcela chybí polemika se zpracovanou teorií, což je 
nedílná součást této kapitoly. Z pohledu hloubky tematické analýzy je tato práce na hranici mezi 

seminární a bakalářskou prací. 

Úprava práce – práce obsahuje některé formální nedostatky v podobě přílišných mezer mezi některými 

odstavci, obrázků nepřeložených do českého jazyka, nesprávné odkazy na obrázky, apod. Viz dále 

připomínky. 

Pravopis a stylistika – student kombinuje různé stylistické jazyky („já“, „my“), používá různé časy 

v metodice práce – něco již „bylo“, něco teprve „bude“. Celkově je stylistika textu nejednotná napříč 
prací. Práce taktéž obsahuje občasné pravopisné chyby a nevhodné výrazy pro závěrečnou 

akademickou práci – viz dále připomínky. 

Připomínky: 

Abstrakt – metody – je zde jen velmi stručné uvedení použité metody bez další specifikace použité 

metodiky. Navíc s pravopisnou chybou – „… konkrétně povědomé o značce Kappa …“ 

Kapitola 6 by měla být více strukturována do dílčích číslovaných podkapitol. 

Str. 11 – přímá citace není kurzívou tak, jak tomu je ve zbytku práce 

Str. 12 – pravopisná chyba – „Hakala (2012) zase předchozí informace ve své práci doplňuji 

konkrétními případy …“ 

Str. 15 – pravopisné chyby – „… jestli chtějí firmy více loajálních zákazníků, měli by se zaměřit na 
budování značky.“; „Gordon a James (2017) … V práci navíc dokázaly, že …“ 

Str. 16-17, obrázek č. 1, 2 – obrázky by měly být v českém jazyce  

Str. 16 – odkaz na nesprávný obrázek – „… že všechny dimenze hodnoty značky v obrázku 2 …“ 

Str. 18 – pravopisná chyba – „… v rámci povědomé o značce: …“ 

Str. 21 – odkaz na nesprávný obrázek – „Tuto definici podporuje následující obrázek 4.“ – přičemž se 

ve skutečnosti jedná o obrázek 3. Ten je navíc v nízké vizuální kvalitě. 

Str. 22 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „Dean in Costa in Farhana (2012) …“ 

Str. 25 – překlep – „… je se značkou natolik obeznáme …“ 

Str. 27 – nesprávně zanechaný hypertextový odkaz v textu – „… pomocí serveru www.vyplnto.cz, …“ 

V kapitole 4.1 je nesprávně pouze zopakovaný cíl bakalářské práce. Zde má pečlivě specifikován cíl 

výzkumu, nikoli bakalářské práce. 

Kapitola 4.2 je v práci zcela zbytečná jako samostatná číslovaná kapitola vzhledem k tomu, že 
obsahuje pouze jednu větu na jeden řádek. 

Odstavce mezi sebou občas obsahují příliš velkou mezeru. 

Str. 31 – překlepy – „Tato otázka je kontrolní …“; „… byly otázky přeformulována tak …“ 

Str. 32 – nesprávně zanechaný hypertextový odkaz v textu a celkově nesprávně uvedený odkaz na 

zdroj – „(Historie značky Kappa. [online]. [cit. 2021-05-06 ]. Dostupné z: https://www.kappa-
sport.cz/Text/Static/historie.)“ 

V kapitole 5 by spíše místo historie značky měla být strategie značky, její positioning, popřípadě 
východiska ze strany značky Kappa pro žádoucí vnímanou hodnotu značky.  

U elektronického dotazování (vzhledem k tomu, že není jasné, kolika členům základního souboru byl 
dotazník „zaslán“) není možné řešit „návratnost“ dotazníku, jako tomu tak je na str. 33. I když to 

internetové nástroje na tvorbu dotazníků uvádějí, jedná se o nesprávný ukazatel. Podíl lidí, kteří 

dotazník otevřeli a kteří jej vyplnili rozhodně nelze považovat za „návratnost“, neznáme počet lidí, 
kteří odkaz na dotazník či samotný dotazník obdrželi, viděli, či sdíleli a přesto si ho ani neotevřeli. To 

znemožňuje určit návratnost u tohoto typu elektronického dotazování.  

http://www.vyplnto.cz/


Str. 34 – pravopisné chyby – „Tento odstup je zajímavé …“; „… ale tyto jsem se rozhodl při možnost 

většího množství odpovědí …“ 

Str. 35 – pravopisná chyba – „… tentokrát však byla mířená na logo jednotlivých značek.“ 

Str. 36 – pravopisná chyba – „Kappa si zakláda …“ 

Str. 39 – pravopisná chyba – „… buď kvůli ne úplně dobrém povědomí o značce …“ 

Str. 39 – překlep – „Z tohoto zkoumá tneto výrok …“ 

Str. 42 – nevhodný výraz pro akademickou práci – „… byly i čtyři chytáky.“ 

Str. 42 – nelogická věta – „Nejčastější, AS Řím totiž s Kappou ukončil předčasně smlouvu kvůli 

nespokojenosti s kvalitou dresů.“ 

Str. 43 – překlep – „… část respondent§ …“ 

Str. 44 – nevhodný výraz pro akademickou práci – „Opět velká porce respondentů …“ 

Str. 46 – 48 – nelogicky jsou v interpretaci dat zobrazena trička různých značek, i když to souvisí 
s otázkou v dotazníku.  

Otázky 17 – 21 (identifikační otázky) jsou pro výzkum zcela zbytečné, protože student s nimi nijak 

nepracuje. Nejsou zde provedeny žádné křížové analýzy. Viz otázka k obhajobě č. 1. 

Str. 54 – pravopisná chyba – „Je potřeba připomenout také doslova průměrný výsledek atributů 

značky Kappy, se kterýma …“ 

Str. 56 – nesprávně zanechaný hypertextový odkaz v textu 

Otázky k obhajobě: 
1. Proč jsou zkoumány identifikační znaky respondentů? Jak to přispívá ke zkoumané problematice? 

Jak to pomáhá splnit cíl výzkumu a práce? 

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

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

 

 
V Praze dne 14.6.2021        

                                                                       ….......................................................... 
                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


