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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem 79 stranách textu. Autorka čerpá ze 40 zdrojů, z nichž 6 je 
zahraničních. Práce obsahuje mnoho překlepů a gramatických chyb, které jsou nejspíše způsobeny 

nepozorností nebo nedostatečnou kontrolou. V textu diplomové práce lze nalézt i chyby v používání 
výzkumných pojmů (vzorek, respondent apod.) a zároveň i chyby numerické.  

Autorka se rozhodla na základě syntézy zjištěných informací sestavit SWOT analýzu, která ovšem 

poměrně málo čerpá z provedeného marketingového výzkumu. Některá tvrzení autorky si protiřečí. 
Prezentované grafy postrádají vysvětlivky k zobrazovaným hodnotám. Celková grafická úprava práce 

není kvalitní a nesplňuje některé formální požadavky.  

Autorce se podařilo splnit určitou logickou strukturu práce a po teoretickém úvodu navazuje vlastní 

analytickou části a částí syntetickou, kde prezentuje vlastní návrhy. Tyto návrhy se jeví jako 

realizovatelné, nicméně do určité míry by je bylo možné definovat na základě vlastních odhadů či 
pozorování bez nutnosti provedení realizovaného marketingového výzkumu. 

 

 

 



Připomínky: 
 

Hned na 4. nečíslované stránce na začátku diplomové práce uvádí autorka datum podpisu čestného 
prohlášení 25. 5. 2014, což je ale datum až po termínu plánované obhajoby. 

V textu diplomové práce je několik desítek překlepů. Také úprava práce je spíše nedbalá.  

V teoretické části diplomové práce se autorce nedaří jednotně pracovat s literaturou. Patrné jsou 
zejména různé způsoby přímých citací literatury. 

V textu práce je několikrát odkazováno na rozbor sekundárních firemních dat. V uvedených metodách 
však o tomto není jakákoliv zmínka.  

 

Otázky k obhajobě: 

 
2) Na str. 41 uvádíte: „Posuzovací škály mají nejčastěji 3, 5, 7 či 9 stupňů, v praxi je totiž 
upřednostněno užití lichých počtů stupňů před sudými“. Souhlasíte s tímto tvrzením? Pokud ano, proč 
se podle Vás jeví jako vhodné užívat škály s lichým počtem stupňů? 

3) V textu diplomové práce uvádíte v portfoliu značek spadajících pod adidas firmu Reebok. Tu však 
následně v dalších kapitolách opakovaně označujete jako konkurenta. Je při označení firmy Reebok z 
pohledu adidasu skutečně vhodné používat výrazu „konkurent“? Jaký postoj zaujímá firma adidas vůči 
Reeboku? 

4) Na str. 66 a 72 uvádíte, že firmě adidas chybí fitness ikona, která by danou značku v ČR 
prezentovala. Dokázala byste určit vhodnou současnou fitness ikonu, která by tuto pozici mohla v ČR 
zastávat (tzv. opinnion leader)? Jakými metodami lze takovou osobu vhodně určit?  

5) Na str. 67 uvádíte: „Fitness je navíc stálým trendem. To znamená, že lidé tam budou chodit pořád.“ 
Jste přesvědčena o správnosti tohoto Vašeho tvrzení? Byl by stejný počet zákazníků i při změně cen či 
vyšší konkurenci? Za jakých podmínek by zákazníci tak, jak uvádíte Vy, tzv. „chodili pořád“? 

6) Na str. 77 uvádíte: „V současné době se však kvalita uvedených fitness jeví jako dobrá a proto je 
třeba v první řadě využít dlouhodobé spolupráce s těmito partnery a navázat intenzivní spojení i za cenu 
nízkých výdajů.“ Na základě jakých standardů či parametrů označujete daná fitness centra za dobrá? 
Jakou metodou lze toto hodnocení a následné označení dobrá / špatná realizovat? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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