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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce o 66 stranách s 24 bibliografickými zdroji, z toho 6 cizojazyčnými, řeší problematiku 
firemního designu lyžařské školy MAJA SPORT ve Špindlerově Mlýně. Autor si velmi dobře vybral 

lyžařskou školu, která se nachází v regionální intenzivní konkurenci a má v současnosti zastaralý design 
své značky. V teoretické části autor seznamuje čtenáře s pojmem firemní design jeho hlavními a 

odvozenými prvky, vhodně pracuje s dostupnou literaturou. V metodologické části jsou shrnuty 
metodologické přístupy, které autor využil k analýze stávajícího firemního designu lyžařské školy MAJA 

SPORT a konkurence. V 5 kapitole je rozebírán firemní design čtyř konkurenčních lyžařských škol v 6 

kapitole pak současná podoba firemního designu MAJA SPORT. V 7 kapitole autor navrhuje nový firemní 
design vycházející z brainstormingu zaměstnanců lyžařské školy. V kapitole 8 je navržena dvoufázová 

implementace nového firemního designu včetně odhadovaných nákladů. Bakalářská práce je až na 
některé nedostatky v oblasti citací (připomínka č. 4), úpravy textu (připomínka č. 1, 2, 3, 6) úprava 

tabulek (připomínka č. 7, 8, a 9), interpunkce a gramatiky (připomínka č. 5) velmi kvalitně napsaná a 

má vysokou hodnotu pro praktické využití. 

 



Připomínky: 

1) V abstraktu a v kapitole 2 Cíle práce autor uvádí hlavní cíl a dílčí cíle. Cíl práce by měl být vždy 

pouze jeden. Dílčí cíle by tak bylo vhodnější pojmenovat jako dílčí úkoly, které směřují 
k dosažení cíle práce. 

2) Autor uvedl jako klíčové slovo „Firemní design“, ačkoliv toto slovo je součástí názvu práce. Mezi 

klíčovými slovy by se neměla vyskytovat slova z názvu bakalářské práce. 

3) Evidenční list – autor se zmiňuje o diplomové práci, ačkoliv se jedná o bakalářskou práci. 

4) Přímé citace – strana 13, třetí řádek zdola – autor opomněl uvést stranu, ze které citoval. 

5) Drobné chyby v interpunkci a gramatice 

a. Strana 13, kap. 3.2.1, řádek 2: ...„který vymezuje jak a kdy se každý jednotlivý prvek...“ 
chybí čárka před jak a kdy 

b. Strana Úvod, řádek 8: ...„ke které nikdo nechce a tak musí mít slevové akce“ – chybí 

čárka před a tak 

c. Strana 19, tabulka č. 1 negativní význam červené barvy – „vstek“ 

6) Na straně 17 autor uvádí, že Frank Robinson navrhl logo Coca Cola v roce 1985. Správný rok 
navržení loga bude nejspíše v roce 1885.  

7) Tabulka na straně 19 pokračuje i na straně 20. Autor však na straně 20 opět napsal číslo a 

název tabulky, což působí, že se jedná o 2 odlišné tabulky. 

8) Na straně 20 v tabulce č. 1 Význam barev podle Stona, Adamse a Morioka (2008) je chybně 

uveden pozitivní význam bílé barvy. Podle Stona, Adamse a Morioka (2008) je pozitivní význam 
bíle barvy: dokonalost, čistota, ctnost, nevinnost, lehkost, jemnost, posvátnost, jednoduchost a 

pravdivost. 

9) Autor na straně 63 uvedl seznam obrázků, ale neuvedl seznam tabulek. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V práci uvádíte příklady značek, které mají obrazové logo (Apple) a písmové logo (Coca Cola). 

Mohl byste uvést nějaký příklad obrazového a písmového loga značek z oblasti sportu? 

2) Na straně 17 na obrázku 2 Vývoj loga společnosti Coca Cola se v roce 1985 výrazně změnil 

název značky Coca Cola na Coke včetně změny typu písma. Proč došlo k tak výrazné změně 

designu loga značky a proč bylo následně v roce 1987 opět změněno na původní verzi? 

3) V kapitole 8 Návrhy na implementaci nového designu jste stanovil náklady na první fázi 

implementace firemního designu v hodnotě 19 – 32,5 tisíc, zatímco v druhé fázi implementace 
v hodnotě 107,5 tisíc. Nebylo by pro tak malou firmu přijatelnější rozdělit náklady rovnoměrně 

na hodnotu cca. 70 tisíc v obou obdobích?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby 

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