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Název práce:  Srovnání image značky Salming v ČR a Dánsku 

Cíl práce: Srovnat image značky Salming v ČR a Dánsku a sestavit doporučení pro její zlepšení. 

 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  D. Bouša zvolil dnes již tradiční téma image značky, které obohacuje porovnáním ČR a 
Dánska. Pracoval velmi samostatně, sám si téma vybral  a aktivně rozšířil svůj předchozí výzkum v ČR.  

Velmi cením, že autor podnikl svá pozorování i v cizím prostředí jiné země a plně pronikl do 

problematiky.  V úvodní teoretické části projevil dobrý  přehled o dané problematice a prokázal i 
schopnost pracovat adekvátně s literaturou, včetně správného citování původních pramenů. 

Teoretická část je svým rozsahem přiměřená, ale poněkud trpí omezeným počtem opravdu použitých 
zdrojů (hlavně Keller). Některé pasáže, zejména celý odstavec „marketingového výzkumu“ ( s.35 – s. 

45) se zdají být bez přímé souvislosti s vlastním výzkumem a tvoří jen jakousi vatu. Nemají ani 

navazující komentář, vysvětlující například důvody výběru metod pro vlastní výzkum.  Metoda 
dotazníku a zpracování dat je tradiční a odpovídá záměrům.  Škoda, že na úrovni DP nebyl dotazník 

doplněn například rozhovory. Mám některé výhrady k otázkám dotazníku (viz připomínky) a také 
analýza (diskuse) by mohla být hlubší a rozsáhlejší.   Práce je do jisté míry přínosná svým 

mezinárodním pohledem a rozsahem i obsahem vyhovuje nárokům na DP.   

Připomínky: Kromě připomínek zmíněných výše: 

1. Otázky dotazníku se vůbec nevěnují podle teorie nejvýznamnějším příčinám výběru , například 

vlastní zkušenosti s produkty dané značky. 

2. Na s. 49 (otázka č. 5) je chybně uvedeno, že jde o otázku uzavřenou, stejně jako na s. 50 

otázka č. 8 , že jde o otázku otevřenou. 

3. Práce by mohla být přehlednější, zejména v metodologické části. Chybí zvláštní  nadpis 

(titulek) pro celou pasáž, týkající se výběrového souboru a jeho složení. 

4. Závěry by měly zdůraznit svou omezenou platnost , vzhledem k rozsahu a složení výběrového 
vzorku respondentů.  

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je rozdíl mezi otázkami otevřenými a zavřenými – podle čeho se rozlišují? 

2. Zkuste vymezit omezenost uplatnitelnosti vašeho výzkumu vzhledem kvýběru – čím byl 
limitován? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  „velmi dobře“  až   „dobře“  

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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