
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Zuzana Štáhlová 

Název práce:  Podpora prodeje produktů adidas 

Cíl práce: provedení analýzy podpory prodeje produktů adidas, která se koná v rámci dvou největších 
a nejdůležitějších běhů projektu RunCzech. Následně pak vytvořit návrh podpory prodeje pro rok 
2015. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn. Určité nedostatky jsou však v provedené 

analýze (zejména korelační a její interpretaci, dále pak absence porovnání s náklady na 
podporu prodeje – viz otázka k obhajobě č. 2). 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická. Práce je však dosti nevyvážená, 

zejména s ohledem na rozsah uvedených návrhů, které jsou zpracovány pouze v menší části 
práce.  

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 24 zdrojů, z toho 8 zahraničních, čímž splňuje 
stanovené požadavky na bakalářskou práci. Použití těchto zdrojů je však velmi slabé, zejména 

v teoretické části, týkající se event marketingu – viz níže připomínky. Seznam použitých zdrojů 

pak obsahuje celou řadu nedostatků – viz níže připomínky.   

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní. Kladně hodnotím 

využití korelační analýzy. Nicméně právě korelační analýza je provedena nedostatečně – viz 
níže připomínky. 

f) Hloubka tematické analýzy – v teoretické části chybí důkladnější rešerše odborných zdrojů, 

provedené analýzy podpory prodeje 2014 jsou kvalitně zpracované, vykazují však určité 
nedostatky – korelační analýza a absence porovnání nákladů na akce podpory prodeje 

vzhledem k tržbám (viz otázky k obhajobě). Poslední část návrhů je stručná a neobsahuje 
stanovení cílů podpory prodeje pro rok 2015 s ohledem na plánované tržby, tak jako tomu 

bylo v předchozích ročnících. 



g) Úprava práce – studentka se nevyvarovala občasných nedostatků ve zpracování textu – 

překlepy, pravopisné chyby, apod. – viz níže připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistika je celkem adekvátní, nicméně se objevuje kombinace 
stylistických jazyků „já“ a „my“, dále pak v návrhu často autorka uvádí, jak „by to mohlo 

vypadat“, návrh musí být jasný a jednoznačný že tak to „prostě bude“. Občas také studentka 
píše o nějaké činnosti jako že se teprve „bude konat“, nicméně vše již proběhlo, takže je 

vhodnější buď čas minulý, nebo nejlépe přítomný. 

 

Připomínky:  

Str. 10 – nesprávné skloňování – „Analyzovány budou data …“ 

Kapitola týkající se Event marketingu v teoretické části je spíše shrnuta pouze z jednoho zdroje (19), 

popř. občas doplněna druhým (4), dále pak často pouze odcitována bez další vlastní tvorby studentky. 
Nejedná se tak o správnou rešerši, která je na úrovni bakalářské práce vhodná. 

Str. 35 – nesprávné skloňování – „Tyto data jsem zpracovala …“ 

Str. 38 – překlep – „Cílem je totiž nabídkou běžcovi kompletní sortiment, …“ 

Str. 41 – nesprávné skloňování – „Tyto dvě motta …“ 

Str. 51 – pravopisná chyba – „Ženy nakupovali …“ 

Při uvádění čísel v textu se při vyšším čísle jak dvanáct používá číslovka, např. 140, nikoliv sto čtyřicet 

(str. 51) 

Str. 55 – pravopisná chyba – „… se vyprodali nejžádanější velikosti …“ 

Str. 57 – překlep – „kontraktní cíle“ 

Korelační analýza provedená v kapitole 5.11 využívá pouze vždy dvou sledování, navíc u různých akcí. 
Poté vyházejí tedy koeficienty -1, resp. +1. Výsledky však nelze interpretovat tak jednoznačně, jako je 

uvedeno v práci, jelikož pro odpovídající vypovídající hodnotu je třeba použít většího počtu sledování. 
Zde by bylo vhodné přidat vždy předchozí ročníky, čímž bychom dostali alespoň čtyři sledování 

(měření) a pak už by měly koeficienty větší vypovídající hodnotu a výsledky by šlo lépe interpretovat. 

Zdroj č. 1 v seznamu použitých zdrojů – nejedná se o zdroj ve smyslu literárního zdroje, či vydané 
publikace, kterou lze dohledat. Popř. pokud se jedná o interní materiály, je tento zdroj nesprávně 

uveden. 

Zdroje č. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22 v seznamu použitých zdrojů jsou buď uvedeny 

v nesprávném formátu, nebo nejednotně se zbytkem uvedených zdrojů.  

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 43 je uvedeno, že cizinci si často koupí produkt v jejich zemi, protože ho mohou tam sehnat 

za nižší cenu než v ČR. Ve výčtu zemí, ze kterých se rekrutují běžci dané akce, jsou však takové země 
jako je Německo, Velká Británie, apod. Tyto země jsou v porovnání s ČR z hlediska kupní síly obyvatel 

daleko lépe. Proč tedy firma adidas nabízí uvedené produkty v ČR za vyšší cenu? Dále je uvedeno, že 
na akci běžci dostanou slevu 20 % na zboží značky adidas. Jsou i po této slevě produkty dražší než 

v zahraničí? 

2. Jaké byly finanční náklady na analyzované akce podpory prodeje ve srovnání s dosaženými 
tržbami? 

3. Jaké cíle podpory prodeje se plánují na rok 2015, zejména z hlediska výše tržeb z prodaného zboží? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
 

V Praze dne 8.9.2014 
                                                                       ….......................................................... 
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