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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 57 stranách. Obsahuje 20 literárních zdrojů, 3 internetové a 3 
zahraniční zdroje. Autor se zabývá hodnotou basketbalové značky Air Jordan z pohledu zákazníka – 

profesionálního basketbalového hráče. V bakalářské práci autor neuvedl, jakému marketingovému 

problému značka Air Jordan čelí a co vlastně pro daný problém výsledky marketingového výzkumu 
přinášejí (viz. připomínka 1). Co se týče logické stavby práce, některé kapitoly nejsou vhodně 

uspořádány (viz. připomínka 5). Při práci s literaturou mohl autor využít více zahraniční zdroje, protože 
v zahraničí je problematika značky velmi rozsáhle zkoumána. Nedostatky v oblasti citování uvádím 

v připomínce č. 2. Za největší problém této bakalářské práce považuji metodickou část, která výrazně 

ovlivnila možnosti studenta splnit cíl práce. Jedná se především o nedostatečnou operacionalizaci 
dotazníku a nevhodně stanovený vzorek (viz. připomínka č. 4). Autor se tak díky metodické části 

nemohl dostat k podrobnější analýze výsledků (viz. připomínka č. 4 a 7). Také v oblasti grafické a 
textové úpravy práce jsem nalezl několik chyb, které mají vliv na celkové hodnocení práce. Především 

za nešťastné považuji příliš časté užívání výsečového grafu, aniž by poskytoval čtenáři další informace 

než ty, jež jsou uvedeny v textu (viz. připomínka č. 7). Naopak jako pozitivní musím zdůraznit zajímavé 
přirovnání trhu ke sportovnímu utkání v kapitole Úvod a použití neobvyklých technik grafického 

zpracování výsledků např: word of clouds ve tvaru loga značky Air Jordan. 



Připomínky: 

1. Ke splnění cíle bakalářské práce autor zvolil marketingový výzkum, který bývá realizován za 
účelem řešení nějakého marketingového problému. V kapitole 2 Cíle a úkoly práce chybí 

informace o tom, jaký marketingový problém v současnosti stojí před značkou Air Jordan a proč 

právě marketingový výzkum má tento problém řešit. 

2. Práce obsahuje několik nedostatků v oblasti citování: 

a. Na straně 15 autor popisuje všeobecná kritéria prvků značek jako je smysluplnost, 
obliba přenosnost atd. Ca celé straně chybí citace, odkud autor tyto poznatky čerpal. 

b. Autor používá přímou citaci, u které chybí uvedení čísla stránky v literatuře. Viz. strana 
16: (Kotler a Keller, 2001), strana 17: Příbová (2000); a Keller (2007) na straně 18, 21 

a 23. 

c. Autor uvádí na začátku citace jména, která opět uvede na konci i s rokem vydání 
(případně číslo stránky), viz. str. 12, 13, 17. Správně by se uvedení jména autora i 

s rokem vydání publikace mělo vyskytnout jen jednou na začátku nebo na konci věty. 

d. Na straně 25 autor dvakrát cituje zdroj Kotler (2007), tuto publikaci nelze dohledat 

v seznamu literatury. 

3. V kapitole 3.6.3 Metody a techniky sběru dat autor uvádí rozdíl mezi kvalitativním a 
kvantitativním výzkumem. Vzhledem k tématu bakalářské práce je žádoucí v této kapitole 

podrobněji seznámit čtenáře s výhodami i nevýhodami obou typů výzkumů a proč  je pro daný 
cíl práce vhodnější kvantitativní výzkum. 

4. Metodická část práce má tyto nedostatky: 

a. Výběrový vzorek – autor v bakalářské práci stanovil vzorek o velikosti 40 respondentů. 

V textu chybí jakékoliv zdůvodnění, proč právě takové množství respondentů zajistí 

uspokojivou validitu a reliabilitu výzkumu. Osobně bych doporučoval pro kvantitativní 
typ výzkumu v marketingu stanovit vzorek o velikosti alespoň 100 respondentů nejen 

kvůli validitě a reliabilitě výzkumu, ale také, aby autor mohl vůbec prezentovat výsledky 
v procentuálním zastoupení. 

b. Konstrukce otázek – v práci je nedostatečně popsán postup operacionalizace dotazníku, 

jak autor postupoval od prvku hodnoty značky k jednotlivým proměnným a k 
jednotlivým otázkám.  

c. V důsledku nedostatečné operacionalizace dotazníku jsem nalezl několik chyb 
v dotazníku.  

i. U otázky č. 1 autor nejprve požádá respondenta, aby napsal tři značky, které si 

vybaví v souvislosti s basketbalem jako první. Poté ale respondenta upozorní, 
že je má seřadit dle popularity. Autor se tak ptá respondenta na dvě věci 

v jedné otázce a) na značky které mají nejlepší vybavitelnost b) na značky dle 
její popularity.  

ii. U otázky č. 2 měl respondent přiřadit k faktorům (cena, kvalita, značka, design, 
předchozí zkušenost) čísla 1 – 5 dle důležitosti při nákupu sportovního zboží. 

Tato otázka dle mého názoru neměří žádný faktor hodnoty značky Air Jordan, 

protože autor vztahuje otázku ke sportovnímu zboží obecně. 

iii. Otázky č. 5, 7 a 8 by měli obsahovat odpověď Nevím.  

iv. U otázky č. 5 na straně 38 autor upozorňuje na vysokou míru neznalosti 
informace, kdy se značka Air Jordan osamostatnila. Domnívám se, že došlo ke 

zkreslení odpovědí v důsledku nepochopení špatně formulované otázky: „Víte, 
v jakém roce vznikla samostatná značka Air Jordan?“ Otázka mohla být 
srozumitelnější a konkrétnější, například: „Ve kterém roce se značka Air Jordan 
osamostatnila od značky Nike?“ 

5. Práce nemá vhodně strukturované kapitoly: 

a. Kapitola 3.6 Marketingový výzkum – patří do kapitoly 4 Metodologie 

b. Kapitola 3.7 Značka Air Jordan a její historie – patří do kapitoly 5 Analýza získaných dat 

c. Kapitola 7 Náměty na zlepšení – dle obsahu patří do kapitoly 6 Diskuse 



d. Kapitola 5 Analýza získaných dat by měla obsahovat podkapitoly pro lepší orientaci ve 

výsledcích výzkumu. 

6. Práce obsahuje několik formálních chyb nebo nesrovnalostí. 

a. Název práce v abstraktu obsahuje navíc slovo „sportovní“ než je název práce oficiální. 

b. Klíčová slova v abstraktu práce obsahují slova z názvu práce. 

7. Práce obsahuje několik nedostatků v oblasti úpravy textu, grafů a tabulek: 

a. Uspořádání textu do řádků na str. 12. 

b. Na straně 13 a 14 jsou uspořádané prvky a kritéria značky v odrážkách zbytečně daleko 

od sebe, což čtenářovi komplikuje orientaci v textu. 

c. Nelogické použití výsečového grafu, který nijak nerozšiřuje informace dostupné z textu 

– graf č. 2, 6 a 7. 

d. Na straně 29 je vložen obrázek č. 4 původní logo firmy Air Jordan a na straně 15 je na 
obrázku č. 1 současné logo. V textu práce chybí jakýkoliv komentář k obrázku č. 4. Dále 

chybí zmínka o tom, kdy a proč došlo ke změně designu značky, což vzhledem k tématu 
bakalářské práce považuji za důležité. 

e. Strana 44, graf č. 4 – osa y by měla začínat hodnotou 1 a končit hodnotou 5 

(analogicky se škálou, kterou vyplňovali respondenti). Čtenář by pak lépe vnímal pozici 
průměru v grafu. 

8. Práce obsahuje gramatické a stylistické chyby: 

a. Strana 23: „…poskytuje informace o situaci na trhu, které by se měli (y) týkat 
zákazníků…“ 

b. Strana 23: „Jednou z výhod, které mohou firmy dosáhnout, aby předčili (y) svého 
konkurenta…“ 

c. Chybně uváděno jméno autora P. D. Pelsmacker, kterého autor uvádí v celé práci jako 
Polsmacker. 

d. Na straně 15 je zaměněno kritérium prvků značek Přenosnost za slovo Přesnost. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na straně 15 uvádíte kritérium prvků značek SMYSLUPLNOST, které zahrnuje dva hlavní 
faktory: popisnost a přesvědčení. Můžete nám vysvětlit, co tyto dva faktory vyjadřují? 

2. Na straně 23 uvádíte definici marketingového výzkumu, pro který je typické, že řeší určitý 
marketingový problém, kterému čelí firma či sportovní organizace. Před jakým marketingovým 

problémem stojí značka Air Jordan? 

3. Proč jste nepoužil techniku elektronického dotazování, když jste rozesílal dotazníky 
elektronickou poštou (popř. přes sociální sítě)? Jakým způsobem probíhal sběr dat?  

4. Jak jste určil velikost vzorku ve výzkumu? 

5. Jaký je rozdíl mezi pilotáží a předvýzkumem? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře 
 

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

V Praze dne 29. 4. 2017        

                                                                       ….......................................................... 

           Mgr. Andrej Višněvský 

 


