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Předkládaná bakalářská práce je zpracována na celkem 80 stranách bez příloh. Autor čerpá z celkem 35 
zdrojů, téměř z poloviny zahraničních. Ne vždy se jedná o zdroje recenzované.

Teoretická část práce je v podobě pečlivě zpracované rešerše aktuálních zdrojů, které jsou relevantní ve 
vztahu ke zkoumané problematice. Tu navíc autor vhodně doplňuje o svá osobní zamyšlení a 
komentáře. Nezřídka však při nich opouští odborný jazyk a využívá spíše stylu vyprávění a sám se stává 
jakýmsi průvodcem teoretickou částí.

Metodická část práce poskytuje základní informace o způsobu výběru výzkumného souboru, postupu při 
konstrukci dotazníku a sběru dat. Kapitola popisující výběrový soubor je z mého pohledu velice stručná 
a nedostačující. Není například jasné, jakým způsobem byli respondenti oslovováni, či jak autor dospěl 
ke svému zjištění, že návratnost dotazníku byla 51,4%. Tuto informaci se navíc čtenář dozvídá až v části 
výsledkové. Až zde se lze také dočíst, že vzorek byl „očištěn“ o mimopražské respondenty a zkoumaný 
vzorek tak představují pouze ti respondenti (180), kteří žili během procesu sběru dat v Praze. 
V korespondenci s touto informací se pak jeví jako nesmyslné tvrzení ze strany 37, kde autor za 
základní soubor považuje „kohokoliv z celé populace České republiky, kdo věkově spadá do rozmezí 15-
35 let“.
Pozitivně hodnotím provedenou operacionalizaci dotazníku v podobě podkapitol 4.2.1 až 4.2.8. Chybí mi 
však informace, zda a případně s jakými výsledky byla provedena pilotáž.
Na závěr této metodické části měl podle mého názoru autor zařadit také kapitolu věnovanou analýze 
dat (statistickém zpracování).



Výsledky dotazování jsou prezentované přehlednou formou. Na můj vkus jsou však v komentářích 
zbytečně opakovány výsledky patrné již z tabulek a grafů. Pozitivně naopak hodnotím autorovo 
zamyšlení se nad latentními faktory, které mohly výsledky dotazování ovlivnit. Některé se mi však jeví 
jako ryze spekulativní. Ani v této části práce se autor nevyvaroval neodbornému jazyku, včetně žargonu 
(„hustě zasívá“ apod.)

Úvod diskuse se nese v duchu srovnání s výsledky obdobných studií, byť autor práce je k nim spíše 
kritický a zmiňuje důvody, proč srovnání s nimi není v zásadě možné. Následně uvádí některé 
metodologické problémy spojené s konstrukcí dotazníku. Až zde se čtenář dozvídá, že byla provedena 
také pilotáž a s jakými výsledky. Zajímavá je z mého pohledu autorova polemika nad metodou NPS.

Chápu, že cílem práce nebylo vznést konkrétní návrhy, jak dále pracovat s hodnotou značky Nike. 
Přesto se domnívám, že alespoň obecná doporučení v práci mohla zaznít. 

Připomínky:

1. Kapitoly 3.3.2 až 3.3.6 nejsou součástí obsahu.

2. Seznam literatury by měl být zarovnán vlevo. Při použitém zarovnání do bloku kazí úpravu 

zejména odkazy na internetové stránky.

Otázky k obhajobě:

1) Na jaký základní soubor jsou výsledky Vaší práce zobecněny?

2) Dokážete určit jakou statistickou chybou je zatíženo toto zobecnění?

Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře

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

v Praze dne 14. září 2015

                                                                       ….............................................................
PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


