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Cíl práce: vytvořit marketingovou strategii pro kanadskou společnost Lululemon pro zavedení značky 
na český trh. 

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 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň 
 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 
Diplomová práce je zpracována na celkem 92 stran bez příloh, přičemž autorka využívá 25 zdrojů, 

z toho pouze 3 zahraniční. Rozsah použitých zdrojů také považuji za největší slabinu této práce (proto 
je také hloubka tematické analýzy v teoretické části malá). Jako další slabinu lze považovat četné 

pravopisné a formální chyby – viz poznámky níže. Celkově však práci hodnotím po obsahové stránce 
jako velmi kvalitní. Provedené analýzy jsou dostatečně podrobné, navrhovaná strategie pak reálná a 

dostatečně konkrétní. 

Str. 40 – obrázek není zarovnán do předepsaných okrajů stránky. 

Str. 41 – pravopisná chyba – „Daně by se … neměli“ 

Porterův model pěti sil mohla autorka dovést k dokonalejší podobě tím, že by u daných sil číselně 
vyhodnotila jednotlivé vlivy na danou sílu (jak je uvádí v kapitole 4.2.), tím by analýzu a výstupy z ní 

kvantifikovala a zpřehlednila. 

Str. 55 – pravopisná chyba – „Zdraví životní styl …“ 

Provedenou SWOT analýzu bylo lepší umístit v práci až na konec kapitoly 5., jakožto souhrnnou 

analýzu. Uvedený stávající marketingový mix patří v podstatě také do analýzy současného stavu. 

 Str. 85 – pravopisná chyba – „… obchody představovali …“ 

V seznamu literatury je třeba používat jeden číslovaný seznam i pro elektronické zdroje, nikoli dva. 
(autorka internetové zdroje čísluje znovu od čísla 1)  

Byť je navrhovaná strategie z mého pohledu reálně využitelná, je otázkou, zda by měla opravdu 

praktické uplatnění vzhledem k nejistotě vstupu značky na český trh – viz otázka k obhajobě. 

 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci je uvedeno, že v současnosti společnost Lululemon chce expandovat na nové trhy. Má 
autorka přehled o možných nových trzích, které to budou, či jaká je šance, že značka bude 

expandovat zrovna na český trh a kdy? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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