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Jméno diplomanta:  BÁRTOVÁ Monika  

Název práce: Implementace marketingové komunikace f irmy adidas v partnerských fitness                
centrech  

Cíl práce:  cílem práce je navržení marketingové strategie firmy adidas v oblasti komunikace a to 
s využitím komunikačního kanálu partnerských fitness center 

Celková náročnost práce: 

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 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře (viz hodnocení ) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře (viz připomínka 4) 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Dobře (viz hodnocení a připomínky) 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 77 stran textu, 5 obrázků, 15 grafů, 10 tabulek a 9 příloh je zaměřena na 
komunikační strategii firmy adidas prostřednictvím komunikačního kanálu partnerských fitness. 
Obsahuje 40 titulů bibliografických citací, což je minimální počet pro DP. Citace jsou rozebírány 
v textu. Mimo vlastní komentář k metodice práce (kap. 4.1.1.2), ale postrádám vlastní komentář 
autorky k dalším teoretickým východiskům, jak budou v práci využity. Diplomová práce má logickou 
strukturu a její náročnost je především v realizovaném výzkumu 371 zákazníků čtyř partnerských 
vybraných fitness center a jejich manažerů. Téma je aktuální a nápadité. Autorka získala celou řadu 
cenných dat k oblasti marketingové strategie jak z dokumentů a případových studií firmy adidas i 
z vlastního kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V syntetické části je poněkud „plochá“ práce 
s výsledky analýzy SWOT, kdy  autorka příliš nepropracovala výsledky analýzy SWOT do jednotlivých 
realizačních kroků a některé věty v kap. 6.1. se přímo shodují k kap. 5.4. Naopak zdařilá je část 6.2. 
Syntetické části, která obsahuje podněty a návrhy pro samotnou firmu a ukazuje, že autorka se 
v tématu dobře orientuje. Tyto návrhy se dají v praxi firmy adidas v ČR využít. 

Práce by si ještě zasluhovala pozornější jazykovou a stylistickou korekturu. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, má vhodně volené metody, 
prezentovanou teorii problému i proces marketingového výzkumu. 

 

Připomínky:  

1) s. 12 – proč název cíle, když se mluví o jednom cíli 

2) s. 35 – chyby ve slově merchandising, autorka píše marchendesignovou 

3) s. 37 výraz „ tamního fitness centra“, lépe by bylo např. aktuálního   

4) s. 51 -52  tabulky 5, 6 – neúplný výraz četnost a další 



5) s. 61 -  v komentářích chybí číslo grafu, což je běžně důležité, aby nedošlo k záměně, pokud 
autorka zpracovává 15 grafů 

6) s. 61 – poslední věta komentáře odkazuje zřejmě chybně na graf 9 místo na graf 14 

7) s. 64 – pokud používáte anglická slova, tak je správně napište! Newsletter 

8) v DP je velké množství chyb – přehozených a vynechaných písmen, chybějících čárek – dále s. 
65, s. 68 – 1.řádek, dále poslední věta, s.69 – 3. řádek, dále 5. řádek zespoda 

9) text DP není psán v písmu Times Czech Roman (pouze obsah), jak je předepsáno pro 
závěrečné práce FTVS 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaké je optimální fitcentrum vhodné pro zařazení do rozebíraného komunikačního kanálu firmy 
adidas? 

2) Vysvětlete, kdo je freelancer a jakou má úlohu z hlediska marketingové komunikace firmy 
adidas! 

3) Na základě jaké úvahy jste došla k částce výdajů 2,5 mil. Kč? Jediným argumentem je 
požadavek nižších výdajů na tento komunikační kanál;  s čím tedy výšku výdajů poměřujete? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně - velmi dobře, konečná známka bude stanovena na 
základě ústní obhajoby. 
 
 
V Praze dne 28.4.2014 
                                                                       ….......................................................... 
                                             Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.  
 


