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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Velmi dobře 

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:   
Diplomant si aktivně sám vybral téma, ke kterému má osobní vztah. Evidentně se 

v basketbalovém prostředí vyzná a to se projevuje i v textu práce. Pracoval velmi samostatně, 

přičemž mohl konzultovat více, vyvaroval by se některých chyb. 

Teoretická část práce objasňuje základní pojmy, je psaná inteligentně, poměrně 

vyzrálým jazykem. Na druhé straně je třeba konstatovat, že autor má na víc a psal práci 

ledabyle, možná ve spěchu a nedůsledně. Svědčí o tom nejen nepřesné citace zdrojů, ale i 

odkazy na neexistující kapitoly, někdy i prezentování téměř triviálních poznatků z učebnic 

(třeba marketingový výzkum- viz připomínky) 

Na druhé straně dokázal autor  různé literární zdroje vhodně skloubit, a většinou i 

správně citovat. Jejich šíře je však omezená, mohl více využít zejména početné zahraniční 

literatury. Vlastní teoretický přínos v této části BP je stěží pozorovatelný, i když občasný 

vlastní komentář se vyskytuje.  

Cíl práce nemá příliš velké ambice a nevychází z nějakého myšlenkového problému.  

Je škoda, že autor do cílů nepřidal i náměty na zlepšení vnímání značky, které v práci nakonec 



stejně prezentuje. Dále cíle ne zcela odpovídají zvolenému souboru a nejsou zcela pregnantně 

stanoveny.  

Použitá metoda je standardní a dotazník byl sestaven vzhledem k cílům celkem 

adekvátně, včetně provedené operacionalizace i pilotáže. Oceňuji zde „osobní“ distribuci 

prostřednictvím e-mailové pošty. Z druhého pohledu však operacionalizace dotazníku mohla 

být prezentována přehledněji pomocí tabulky či schématu a také některé znalostní otázky 

nabývaly až triviálního charakteru vzhledem k cílovému výběru respondentů. 

U této metodiky se také nabízí doplnění rozhovory s vybranými jedinci, což nebylo 

realizováno. Jistou slabinou je omezený počet respondentů, který sice početně zabírá  více než 

20% vybraného souboru, nedovoluje však prakticky ani procentní vyjadřování výsledků.  

Prezentace výsledků výzkumu je standardní, občas i velmi nápaditá (viz obr. č.5 a č. 

6). Diskuze k nim však mohla být obsáhlejší, stejně jako náměty na zlepšení vnímání značky 

a její propagace. 

Podle mého názoru má autor mentálně na kvalitnější výstup, než předvedl. Celá práce 

trpí jistou ledabylostí, nedůsledností a možná neochotou (nebo nedostatkem času?) ji 

precizovat do opravdu vědecké formy. Její přínos spočívá zejména v tom, že odhaluje silné i 

slabší stránky vnímání značky (kvalita, materiál, životnost x dostupnost, cena) na nichž lze 

rozvíjet další propagaci a celý marketingový mix.  

 

 Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Cíl práce nemá příliš velké ambice navázat myšlenkově na něco praktického. Je škoda, 

že autor do cílů nepřidal i náměty na zlepšení vnímání značky, které v práci nakonec 

stejně provedl. Dále cíle ne zcela odpovídají zvolenému souboru, nejsou zcela 

pregnantně stanoveny.  

 

2. Obrázek loga značky na s. 15 ukazuje v elektronické verzi stažené ze SIS je jen černý 

čtverec. 

 

3. Nepřesnosti v citaci. Např. na s. 17, 18 a 24 jsou přímé citace uvedené bez stránky 

zdroje.   

 

4. Některá schémata a výklady se v teoretické části zdají nadbytečná, ukazují jen triviální 

poznatky, nejsou ani podrobně diskutována, ani této diskuse hodny. To se týká i 

některých otázek dotazníku. 

 

5.  Marketingový výzkum v rozsahu BP rozhodně nemohl zajistit „reprezentativní 

výsledky“ (s. 31) 

 

6. Práce je zpracována poněkud ledabyle. Například se v textu odkazuje na neexistující 

kapitoly, patrně původního textu (s. 31, odkaz na 2.7). Také operacionalizace 

dotazníku mohla být provedena přehledněji (v nějaké tabulce, schématu). 

 

7. Výběr osob do dotazníku je relativně omezený a neumožňuje procentní vyjadřování 

výsledků. Na druhé straně reprezentuje názory více než 20% zvoleného výběru, což 

může mít vypovídající hodnotu. 

 

8.  Diskuze i náměty na zlepšení by si zasloužily hlubší rozbor. 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Kolik by muselo být respondentů, aby šlo výsledky uvádět v procentech? 

2. Jak by vypadal třeba kvótní výběr respondentů a podle jakých kritérií by se mohl 

provádět?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 



 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené  

na bakalářskou práci.  Doporučuji ji k obhájení.  

 

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

 

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

 

V Praze dne: 7.5. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


