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Hodnocení práce: 

Autor předkládá závěrečnou práci v rozsahu 83 stran včetně příloh. Tato práce splňuje všechny 

náležitosti na diplomové práce kladené. Autor se zaměřuje na budování úspěšné značky, kde 
v teoretických východiskách popisuje vyčerpávajícím způsobem východiska, která mají vliv na budování 

značky. Analytická část je pojata jako Case study na příkladu nejznámější značky se sportovní 

vybavením a oblečením firmou Nike. Pomocí detailně popsaného metodologického aparátu analyzuje 
minulé kampaně na budování značky a dále v dotazníkovém šetření odhaluje tzv. Osobnost značky Nike.  

 

Připomínky: 

Teoretická část práce je zbytečně dlouhá v poměru s analytickou částí. Analytická část práce se na první 

pohled jeví trochu nekonzistentní a jsou tam dvě analýzy, kterým chybí větší propojenost. V deskriptivní 
analýze postrádám kampaně na budování značky po roce 2000. Některé pasáže jsou nepřehledné – 

např. tabulka č. 4 – není zřejmé, co vyjadřuje poslední sloupec. 
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1. Existuje podle Vás závislost výdajů do CSR s tím, jak dané firmy „škodí“ společnosti (životnímu 

prostředí? 

2. Jak může image značky ovlivnit nemorální chování sponzorovaného? Vyvozuje firma důsledky 

z tohoto jednání? 

3. Jaký poměr nákladů investuje firma Nike do reklamy popř. do projektů, které jsou cíleny 
k budování značky v současné době? 

4. Jak by podle autora (nebo podle dostupných výzkumů) dopadlo dotazníkové šetření na 
osobnost sportovní značky Adidas? 

5. Kdo patří k tvářím Nike po roce 2010?   
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