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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 77 stranách spolu s dalšími 5 stranami příloh. Autorka čerpá z 24 
zdrojů, z nichž je 7 zahraničních publikací. 

Autorka se v teoretické čísti zabývá problematikou marketingové komunikace s důrazem na oblast 

podpory prodeje a event marketingu. Metodologickými nástroji byla případová studie s analýzou 
dokumentů a z oblasti statistického zpracování dat byla použita korelační analýza. Následně je 

analyzována podpora prodeje společnosti adidas na veletrzích a výstavách konaných v souvislosti se 
Sportisimo ½ maratonem Praha 2014 a Volkswagen maratonem Praha 2014.  

Na základě dostupné teorie a veškerých zjištěných výsledků autorka sestavuje vlastní návrh na zlepšení 

podpory prodeje společnosti adidas v rámci daných běžeckých událostí pro rok 2015. Některé návrhy se 
jeví jako realizovatelné a žádoucí, některé již méně. Cíl bakalářské práce byl ovšem víceméně splněn. 

 

Připomínky: 

Bakalářská práce obsahuje několik gramatických, formálních a věcných chyb či nedostatků. Z oblasti 
chyb gramatických lze uvést např. na str. 9 přebtečná tečka v úseku „...Praha. v roce 2014...“, str. 10 

„...analyzovány budou data...“, str. 11 nelogické spojení „... specifickými zákazníky potenciálními 

zákazníky...“, chybějící čárka na str. 17 před „aby se uchytil“, str. 20 „...beznákladový zákazníci...“, str. 
35 „...tyto data jsem zpracovala...“, str. 37 „...hlavním manažer...“, str. 40 „...uklouznutí běžče...“, 

dvojchyba str. 41 „...tyto dvě motta jsou klíčovými sdělení...“, str. 42 „prostředním“ místo 
„prostřednictvím“, str. 51 velmi markantní chyba „...ženy nakupovali...“, str. 55 „...velmi rychle se 

vyprodali nejžádanější velikosti...“, chybějící čárka na str. 59 před „aby zažili“ a další. 



Za formální chyby lze považovat např. to, že autorka dělá v číslování nadpisů mezery za tečkami, které 
se v daných nadpisech v BP dělat nemají (nepsat 2. 1, ale 2.1 atd.). Autorka velmi často ve svém textu 

mění styly písma – např. na tučné, kurzívu atd. Protože se jedná o akademickou práci a nikoliv o 
učebnici, není tento postup vhodný a není jediný důvod, proč např. na str. 38 ve větách „...prezidentem 

Carlem Capablem pořádají běhy na území České republiky. Teprve v roce 2012 vznikl projekt běžecké 

ligy RunCzech...“ dané pojmy zvýrazňovat tučně. Také by bylo vhodné v zobrazovaných grafech a 
tabulkách používat jednotné písmo, které by navíc odpovídalo požadovaným normám. Tomu tak u grafů 

a tabulek bohužel není a mnohdy jsou dané grafy neostré. V teoretické části se nachází mnoho úseků, 
které postrádají po citacích vlastní komentář autorky. Někdy se jedná dokonce i o celé podkapitoly, kde 

autorka pouze cituja odbornou literaturu a k dané citaci se nikterak nevyjadřuje (např. kap. 3.3.4.3, 
kap. 3.3.5, všechny podkapitoly v kap. 3.3.6, či kap. 3.3.8.1 a další). Autorka tak nedostatečně pracuje 

s literaturou, kdy sice prokázala schopnost najít si vhodné informace, nikoliv však schopnost umět je 

interpetovat vlastními slovy, či je alespoň částečně okomentovat. V kap. 3.2.2.1 zcela chybí zdroj 
vyjmenovaných cílů podpory prodeje. Jedná se tak o vlastní autorčino dělení (viz otázka č. 1 

k obhajobě)? V seznamu literatury chybí zejména u zahraničních publikací stěžejní bibliografické 
informace jako např. číslo vydání, počet stránek či ISBN kód. 

Z věcných chyb lze zmínit fakt, že v grafu č. 4 na str. 43 po sečtení nesedí počet jednotlivých osob 

rozdělených podle pohlaví. Výsledek počtu mužů a počtu žen nevyjde 12 514, jak tomu je např. správně 
u levého grafu dle národnosti běžců, ale vyjde 12 434. Autorka se tomuto rozporu nijak nevěnuje ani 

v následujících komentářích pod grafem. Dle prezentovaných tabulek autorka předpokládá, že se 
automaticky všichni registrovaní běžci účastnili i akce EXPO. Je tomu v praxi opravdu tak? Nedošlo tak 

k tomu, že počet návštěvníků byl ve svém celkovém součtu tvořen větším počtem široké veřejnosti a 
menším počtem přihlášených běžců? Na str. 61 autorka označuje a následně i komentuje přítomnost 

footscanu ve vedlejším stánku Sportisima jako slabou stránku podpory prodeje značky adidas. Toto 

tvrzení je poměrně diskutabilní a věnuje se mu otázka č. 2 k obhajobě. V bakalářské práci zcela chybí 
zhodnocení nákladnosti dané formy podpory prodeje a rovněž analýza nákladů na doporučované změny 

pro rok 2015 (viz otázka č. 3 k obhajobě).  

I přes zde uvedené nedostatky prokázala autorka schopnost analyzovat problematiku event marketingu 

a podpory prodeje dané sportovní značky a na základě zjištěných informací vytvořila poměrně zajímavá 

doporučení pro rok 2015. Některá doporučení by si zasloužila v BP podrobnější komentář, např. právě 
z pohledu nákladnosti daného nápadu (např. návrh běžeckého tunelu). Bakalářská práce by však mohla 

být dobrým vodítkem pro relevantní osoby ze společnosti adidas ke zlepšení dané situace v roce 2015. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) V kap. 3.2.2.1 neuvádíte zdroj Vámi vyjmenovávaných klasických cílů podpory prodeje. Jedná se tak 

o Vámi osobně definované cíle podpory prodeje, nebo jste čerpala z nějaké odborné literatury? 

2) Mohla byste prosím podpořit některými konkrétními daty či zkušenostmi, proč se Vám jeví přítomnost 

doplňkové služby společnosti Adidas (konkrétně tzv. footscan) ve vedlejším stánku Sportitisima jako 
slabá stránka podpory prodeje společnosti Adidas a proč byste tudíž od této služby v roce 2015 

ustoupila? Vidíte naopak i některá pozitiva pro případ, že by se daná služba ve stánku Sportisima 

nabízela i v roce 2015? 

3) Dokázala byste uvést alespoň odhad celkových nákladů na Vámi analyzovaný typ podpory prodeje 

v roce 2014 a myslíte si, že dle Vámi prezentovaných údajů o celkových tržbách na jednotlivých akcích 
je tato podpora prodeje zisková, či ztrátová? Jak by podle Vás konečný zisk (popř. ztrátu) ovlivnil v roce 

2015 Váš návrh na vybudování běžeckého tunelu pro testování produktů na běžeckém oválu?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  

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