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proveden marketingový výzkum, jehož pomocí bylo zjištěno celkové  povědomí o 
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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

 výborně  
 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                              Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

    Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

 Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

  

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:   
 
Autorka se v práci zabývá dnes už standardním tématem image sportovní značky. 
Práce je psaná velmi výstižným a výrazově vyzrálým jazykem, který svědčí i o dobré 
schopnosti úvahy i promyšlenosti projektu. Zejména v teoretické části prokázala 
pisatelka své formulační kvality s dostatečnou mírou vlastních postojů. Také citace a 
rozsah použité literatury jsou na úrovni.  Použitá metodika dotazování je standardní, 
rozhovor s jednou manažerkou však spíše nedostačuje k vyvozování hlubších 
závěrů.  Relativní novum spočívá ve využití méně frekventovaného sémantického 
diferenciálu, jehož položky však mohly být zvoleny nápaditěji (například s projekčními 
či asociačně vypointovanými položkami). Úprava je dobrá, ale závěrečný souhrn 
s doporučeními (je jich málo) mohl být přehlednější. Jinak práce celkově působí 
velmi organizovaně a obsahově koherentním dojmem. Je zcela určitě přínosná spíše 
poskytnutím zpětné vazby firmě, než přímými návrhy na vylepšení a svou úrovní 
převyšuje průměr bakalářských prací na FTVS. 

 



 

a) Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. Jiné cíle v abstraktu oproti cílům v práci samotné. 
2. Úkol č. 8 „návrhy a doporučení“ (s.11) neodpovídá zcela kapitole 8 a byl 

splněn jen částečně. 
3. Je otázkou, zda se dotazník stává validní tím, že je konzultován  obsahově 

s expertem (konzultantem odborníkem) – s.58  
 

Otázky k obhajobě: 

 
1. Jaká je hlavní konkurence značky Reebok? 
2. Jaké  bipolární „projektivní“ položky do sémantického diferenciálu byste 

navrhla na téma barev? 
Lze u sémantického diferenciálu použít tzv. nestejné protiklady (např. ostrý 
x zelený)?   
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji ji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi 
dobře.     
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 9. 5. 2014        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


