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Hodnocení práce:

Diplomová práce Bc. Ivy Kopáčkové má několik kompaktních kapitol v rámci  části-
teoreticko-metodologické  a aplikační. 

Teoretická část obsahuje precizně zpracované pojednání o značce samé a postupně se 
zaměřuje na širokou škálu problémů se značkou spojených, např. na její prvky, na její identitu, 
hodnotu, image, řízení značky a metodologii výzkumu značky. 

Aplikační část je posléze věnována společnosti ALPINE PRO, kterou diplomantka 
zkoumá, a to opět velmi detailně z různých hledisek. Zaměřuje se zcela v souladu s cílem 
práce, který si vytyčila, jak na její profil, tak i na historii značky, marketing společnosti a 
konečně i značku ALPINE PRO ve světle LOH 2012. 

Za velmi cennou část práce považuji rovněž její třetí část, a to vlastní výzkum image 
značky a jeho vyhodnocení. Diplomantka se zde mohla opřít o dobře formulovaný cíl 
výzkumu, vhodně zvolenou metodologii výzkumu dobře postavené výzkumné hypotézy, které 
na základě dosažených výsledků mohla ověřit a konečně formulovat i velmi fundované a 
prakticky aplikovatelné závěry a doporučení.

Plně zde prokázala schopnost aplikovat studiem získané teoretické poznatky do praxe a 
provedla velmi zajímavý výzkum. 



Mám-li se tedy souhrnně vyjádřit k předložené diplomové práci, pak mohu s potěšením 
konstatovat toto:

Cíl práce byl dobře vymezen a naplněn. Práce je vhodně logicky členěna, provedená 
analýza ve vztahu k cíli je dostatečně hluboká.  Metody, které diplomantka použila lze 
považovat za adekvátní danému úkolu. Je třeba zmínit i náročnost zvoleného tématu na znalosti 
a dovednosti. Velmi též oceňuji pečlivost při zpracování, jazykovou i terminologickou úroveň, 
formální úpravu práce a výtečné grafické zpracování. Z uvedené literatury je patrná i pečlivá 
teoretická příprava diplomantky. Vlastní přínos je rovněž nezanedbatelný, a to nejen ve 
způsobu zpracování teoretické části práce, ale především v následujících dvou kapitolách práce.

Ze všech- zde prezentovaných- důvodů hodnotím diplomovou práci jako výbornou. 

Připomínky:

Otázky k obhajobě:
Prosím diplomantku, aby se vyjádřila k tomu, zda výsledky výzkumu byly pro ni osobně překvapivé a 
dále zmínila i event. problémy, na které při realizaci vlastního průzkumu narážela. 

Práce je doporučena k obhajobě: práce splňuje rozsahem i obsahem nároky kladné na 
diplomové práce

Navržený klasifikační stupeň:  výborně s přihlédnutím k výsledku obhajoby

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

V Praze dne 8.dubna 2013
                                                                       …..........................................................
                                                                          doc. Ing. Jana Boučková, CSc.


