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Hodnocení:   
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou image značky Salming ve dvou sportovních 
prostředích – v České republice a v Dánsku. Cíl práce a stanovené úkoly ke splnění tohoto cíle jsou 
přehledně a jednoznačně formulovány.  Z toho vyplývají také vhodně stanovené pracovní hypotézy. 
Metodologická východiska a konstrukce šetření odpovídají charakteru výzkumu. Otázky jsou vybírány 
se znalostí daného tématu a výsledky šetření přispívají ke splnění cílů práce a dokazují v praxi 
uplatnitelné poznatky. Struktura práce je čitelná, vhodně strukturovaná, včetně tabulek, grafů a 
literárních odkazů. Jsou zastoupeny všechny důležité tématické celky a jednotlivé kapitoly dávají 
dohromady logickou formu. Mezinárodní pohled umožněný osobními zkušenostmi získanými ve dvou 
státech lze také považovat za velký klad. Z obsahu práce je patrná hluboká orientace v dané 
problematice. Doporučení autora zdůrazňují význam práce. Závěrem mohu konstatovat, že práce  
přispívá k rozšíření znalostí o problematice marketinu v prostředí florbalu, sportu dnešní mladé 
generace.    

 

Připomínky:  

1. Návrhy pro další rozvoj značky by bylo vhodné také doplnit také v mezinárodní perspektivě, nikoliv pouze 
v perspektivě národní 

2. Přestože čtvrtá kapitola o metodologii úzce souvisí se samotným provedeným výzkumem,  bylo by     vhodné 
obecné zásady této problematiky stručněji formulovat a to spíše ve vztahu k cílům, které byly při výzkumu 
stanoveny.  



Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou možnosti propagace firmy Salming ve vysokoškolském sportu? Je toto prostředí 
využíváno a je vhodnou cílovou skupinou? 

2. V čem spočívá přínos pro značku Salming ze spolupráce s pořadateli mládežnických akcí?     

3. Jsou rozdíly ve vnímání jednotlivých florbalových značech v jednotlivých regionech České 
republiky? V případě, že ano, jaké faktory spotřebitele ovlivňují? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:   „velmi dobře“ ,  
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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