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Cíl práce: Pomocí marketingového výzkumu zjistit hodnotu značky Nike z hlediska vnímání 
jednotlivých atributů produktu jeho současnými či potenciálními uživateli. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená práce svůj cíl splňuje nadprůměrně. Celkově je práce 
zpracována na vysoké úrovni zejména z hlediska teoretické části, tak i samotné vyhodnocení 

výzkumu a interpretace dat.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 35 zdrojů, z toho 20 zahraničních, čímž vysoce 

převyšuje požadavky stanovené na bakalářskou práci. I přes nedostatky v seznamu literatury 
(viz níže připomínky) je teoretická část opravdu nadprůměrná a velmi zajímavá. Autor zde 

prokázal výbornou schopnost pracovat s odbornými zdroji. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní, správně aplikované. 
Dotazník vychází z teoretických znalostí, jeho obsahová validita se dá posoudit jako adekvátní. 

Problém však vidím v rozdílném určení základního souboru, kdy není přesně jasné, zda to jsou 
jedinci generace Y jen z Prahy, nebo i celé ČR – viz níže připomínky. 

f) Hloubka tematické analýzy – celkově je práce v tomto ohledu velmi kvalitní, jak svojí 

teoretickou částí, tak i analýzou a interpretací získaných dat. Autor nejen popisuje výsledky 
patrné z tabulek a grafů, ale vhodně doplňuje komentář k možným příčinám a důvodům. 

g) Úprava práce – úprava práce je v pořádku a splňuje předepsané požadavky. 

h) Stylistická úroveň – autor často používá výrazů, či slovních spojení, která nejsou příliš vhodná 

pro akademickou odbornou práci (např. „Evidentně to byla trefa do černého“, „… klientů hustě 
zasívá informaci …“, „… se situace vrátila zpět do zajetých kolejí …“, apod.). 

Připomínky:  

Kapitola 5 by mohla být více členěna do dílčích podkapitol. 



Str. 11 – u citace se uvádí autoři, nikoliv publikace – „Americká marketingová asociace in Marketing 

Management …“ 

V cíli práce autor uvádí, že zkoumána bude generace Y žijící v Praze, v metodice ale píše o generaci Y 
z celé České republiky. V interpretaci dat je to poté vysvětleno, nicméně dosti pro čtenáře zmateně. 

V tabulce 13 na str. 56 autor počítal rozptyl, nicméně v textu s ním dále nepracuje – viz otázka 
k obhajobě č. 2. 

Str. 59 – nesprávný výraz – „konzistentností“ 

V diskusi, kde autor popisuje využití metody NPS, je až příliš patrná pozitivní náklonnost autora ke 

značce Nike. V marketingovém výzkumu, navíc ještě v akademické práci, by měl vystupovat jako 

objektivní analytik a hodnotitel. Dále pak v souvislosti a validitou a zejména reliabilitou jsou autorova 
tvrzení až příliš odvážná. 

Seznam použitých zdrojů by měl být číslovaný. Dále se zde vyskytují některé drobnější nedostatky, 
jako je uvedení čísel stran, ze kterých bylo citováno (v seznamu má být uvedeno počet stran co 

publikace má celá), neodpovídající formát (zdroj: Žofák), uvedený velký počet autorů (pokud jsou 4 a 

více autorů, uvádí se zkratka „a kol.“, popř. „et al.“) a úprava textu při zarovnání do bloku. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem byl prakticky distribuován nebo zasílán odkaz na elektronický dotazník? 

2. Interpretujte odpovědi, zobrazené v tabulce 13 na str. 56 včetně ukazatele rozptylu. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 
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