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Cíl práce: Vytvo ření marketingové strategie sportovní zna čky v ČR 

Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- použité metody   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře - dobře     - nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň 
 

Velmi dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 
Práce je dobře vypracována, i když méně vyvážená. Některé argumenty mohly být lépe rozvedeny 
(např. o korupci z hlediska vstupujících firem) či lépe okomentovány (citace na začátku analýzy 
konkurence, str. 45-6). Mělo by být jasné, zda je značky velkými písmeny či nikoliv. SWOT by bylo 
lepší uvést až po marketingovém mixu. Mota a nepřímé citace by měly mít odkazy. Všechna či alespoň 
některá loga nejsou nutná (str. 50). Malé nedostatky obsahují například nepřekládané země (str. 37) 
nebo češtinářské nedostatky („Daně by se … zvyšovat neměli“, str. 41; „výdaje rostli“, str. 44) a 
překlepy („nezpopulárnější“, str. 45; „milionéch“, str. 48; „francouzká“, str. 49, apod.). 

Otázky k obhajobě: 
Proč uvádíte zisky konkurence na celosvětové úrovni a ne jen pro český trh? Proč by si zákaznice 
kupovala tričko značky Lululemon např. u Pumy (str. 50)? Vysvětlete, v čem je logo lehce 
zapamatovatelné a zároveň originální. Proč je ČR optimálním trhem pro vstup na evropské trhy? 
V čem a proč je cílová skupina společnosti „poměrně úzká“ a jaký to má vliv na potenciální konkurenci 
(její výběr)? Proč by reklamu měla „předvádět atraktivní žena“? Ceny uváděné reklamy jsou s DPH 
nebo bez? Jaký to má vliv?  

Práce je doporučena k obhajobě. 
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