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Hodnocení obsahu práce:    

Cíl práce (popište vlastními slovy):    

Autor chce zjistit, zda lidé znají značku NIKE a zda ji vnímají jako trendovou, kvalitní a 

stylovou. 

Zformuloval/a autor/ka cíl práce jasně?    

Zvolil/a pro jeho dosažení vhodný přístup?    

Byl zvolený postup práce náročný na zdroje/data?    

Je hloubka analýzy dostatečná?    

Využívá autor/ka relevantních vědeckých zdrojů?    

Naplnil/a svůj cíl?    

Přináší práce nějakou přidanou hodnotu?    

Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    

Autor provádí marketingový výzkum týkající se značky NIKE. Pečlivě vysvětluje, co a 

proč dělá - v tomto směru ho chválím. Způsob, jak výzkum provádí, je korektní a má svou 

vypovídací schopnost. Přesto mám k obsahu práce určité výtky: 

- Největší výtka se týká příliš dlouhé první části práce. Vždyť praktická část začíná až na 

34. straně (z 55), a to ještě v praktické části je spousta teoretického povídání, takže celkově 

úvodní popisná část práce zabírá přes dvě třetiny. Navíc většina teoretické části je zbytečná, 

nemá k praktické části žádný vztah (kdyby ji byl autor škrtl, vypovídací hodnotu práce by 

to bylo nijak neumenšilo). 

- Vzorek respondentů je velmi malý na to, jak málo do hloubky autor šel. Pro účely 

bakalářské práce mohl zvládnout rozhovorů více (vzhledem k tomu, že právě toto má být 

jádrem práce). 

- Vzhledem k charakteru otázek se autor nemusel omezovat na osobní rozhovory. Část 

výzkumu (např. týkající se vůbec povědomí o značce NIKE) mohl vést např. formou 

elektronického dotazníku. Hned by to bylo zvýšilo množství odpovědí a snad i výpovědní 

hodnotu. 

- V části, kde autor navrhuje zlepšení marketingové strategie firmy NIKE, bych jen 

poznamenal, že věrnostní program nemusí řešit problém mladých začínajících zákazníků (o 

které autorovi šlo) a že není obecně pravda, že internetová reklama je levnější než televizní 

(vezme-li se v úvahu šíře záběru). 
    

Hodnocení formy a stylu práce:    

Je práce logická a přehledná?    

Je funkčně vybavena daty, tabulkami, grafy, přílohami apod.?    

Pracuje autor/ka správně s odkazy a citacemi?    

Odpovídá autorův/autorčin styl akademické práci?    



Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    

Připomínky k formální stránce: 

- Neporozuměl jsem moc oddílu 6.7 Závěrečná zpráva, který žádnou závěrečnou zprávu 

neobsahuje. Hned následuje kapitola Závěr, u níž pro změnu první odstavec zjevně patří do 

předchozího oddílu 6.7 Závěrečná zpráva. Možná, že závěrečnou zprávou má být kapitola 

Závěr, ale to by se nemělo plést dohromady. "Závěrečná zpráva marketingového výzkumu" 

a "Závěr bakalářské práce" jsou trochu odlišné věci. 

- Zásadní připomínka je ale jiná: autor vůbec neumí citovat a to je vážný prohřešek. Jeho 

teoretická část obsahuje mnoho přímých citací (tj. doslova přeložených textů z jiných knih 

či webových stránek), aniž by tyto citace byly řádně označeny! Autor sice na konci 

odstavců uvádí v poznámce pod čarou zdroj, nicméně takto se označuje parafráze, nikoli 

přímá citace (to, že text přeložíte, z něj ještě nedělá parafrázi). Ze začátku jsem se snažil ty 

opsané (a přeložené) texty dohledávat, ale brzy jsem toho nechal. Je jich příliš mnoho. A 

označené (uvozovkami nebo jinak) nejsou naprosto nikde! (Aby toho nebylo málo, autor 

ani svoje uvádění zdrojů nemá bez chyb. Tak např. poslední odstavec na str. 8 je sice 

doslova opsán z jedné knihy Horákové, nicméně nikoli ze str. 36, jak autor uvádí. Tato 

strana je v knize v příslušném vydání prázdná. (A ten text jsem našel v jiné Horákové 

práci.)) 
    

Další hodnocení či připomínky (v případě opakované obhajoby zde vedoucí práce také 

zhodnotí úspěch přepracování původní práce): 

Nechávám na zvážení komise, zda nezvládnutí základní citačních pravidel považuje za 

překážku v obhajobě. Ve svém hodnocení se nicméně snažím přihlédnout k jinak dobře 

postavenému výzkumu a prozatím navrhuji známku dobře. 
    

Otázky k obhajobě (alespoň dvě): 

- Jak by autor vyřešil problém, že věrnostní program se začne vyplácet až při vyšším počtu 

nákupů, což by mohl být problém pro mladé, začínající zákazníky? 

- Na str. 20 autor tvrdí, že slovo "značka" pochází z norského "brandr". Mohl by tuto 

odvážnou etymologickou hypotézu nějak doložit? 

 

Navržená známka: dobře  
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