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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce představuje velmi zajímavý materiál 

v oblasti archetypů značek. Samotnou volbu tématu považuji za neobvyklou a originální (v 

rámci závěrečných prací), navíc velmi atraktivní z pohledu současného sportovního marketingu. 

Diplomantka nadstandardně náročné téma zpracovala na velmi kvalitní úrovni. Považuji tak 

stanovený cíl práce za splněný a to v nadstandardní kvalitě. Práce je čtivá a zdařilá. I přes 

některá dílčí hodnocení, která nedosahují stupně „výborně“, a některé více či méně významné 

připomínky, práci hodnotím jako výbornou a doporučuji j í k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, odpovídá zvolenému tématu. Z mého 

pohledu je však diskutabilní, zda některé (a jak se při mém posuzování práce ukázalo) více či 

méně důležité informace o konstrukci dotazníku a otázek v něm obsažených, uvádět až ve 

výsledkové části a nikoliv v metodické (viz níže připomínky). Dále jsem do tohoto dílčího kritéria 

zahrnul absenci polemiky praktické části s teorií v kapitole „Diskuse“. Některé tyto aspekty 

diplomantka diskutuje přímo v průběhu práce, nicméně poté v diskusi nikoliv. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 79 zdrojů, z toho 31 zahraničních, čímž vysoce 

převyšuje stanovené požadavky na diplomovou práci. Diplomantka prokázala adekvátní 

schopnosti pracovat s odbornými zdroji. Teoretická část práce je velmi zdařilá, diplomantka se 

zde věnuje skutečně zajímavým oblastem, které se vztahují přímo k výzkumu i samotnému 

návrhu archetypu značky. Drobné rezervy vidím v některých částech teoretické části, kde i přes 

různé a dostupné zdroje diplomantka pracuje pouze s jedním (viz níže připomínky k tématu 



prvky značky a funkce značky). Dále jsou v připomínkách uvedeny některé další drobné 

nedostatky v práci s literaturou. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodně zvolené a správně aplikované. 

Nedostatky však zde vidím v nejasnosti používání pojmů „kvalitativní“ a „kvantitativní“ výzkum 

(viz níže připomínky a otázka k obhajobě č. 1), nesprávně použitou metodu pozorování (viz níže 

připomínky), popis analýzy dat a samotnou analýzu dat v podobě relativních četnosti u skupiny 

žen, čítajících pouze 33 respondentek (vše viz níže připomínky). 

e) Hloubka tematické analýzy – Hloubka provedených analýz, zpracování návrhu archetypu a 

celkově zvolené téma diplomantka zpracovala výborně. Výsledky výzkumu a analýzy jsou 

dostatečně podrobné, návrh poté představuje skutečně ucelený koncept archetypu. Navíc ho 

považuji za velmi zdařilý. 

f) Úprava práce – v tomto ohledu je práce v pořádku. Až na drobné překlepy (viz níže připomínky) 

práce neobsahuje žádné nedostatky ve zpracování textu a plně tak odpovídá úrovni této práce. 

g) Pravopis a stylistika – diplomantka celkově v práci často používá emocionálně zabarvené výrazy, 

které nejsou příliš vhodné pro závěrečnou akademickou práci, jako např. „líbí se mi“, „jsou pro 

mě překvapením“, „nesedí mi to“, „velice mě potěšil“, apod.  

 

Připomínky: 

Dílčí úkol č. 1 je v podstatě předepsanou povinností pro psaní diplomové práce a tudíž není třeba 

uvádět ho jako skutečný „dílčí úkol“. Dílčí úkol č. 4 je vlastně hlavní cíl práce, tudíž se nejedná o dílčí 

úkol. 

 

Str. 13 – chybí řádný odkaz na zdroj – „…objevuje se i kritika (např. David Arnold) tohoto …“ 

 

Kapitola 3.1.3 obsahuje uvedení funkcí značky. Diplomantka však čerpá pouze z  jednoho zdroje, což je 

poněkud škoda. Stejně tak u části, věnující se prvkům značky. Podobně jako u ostatních témat by bylo 

vhodné i zde provést rešerši různých autorů, jak pohlíží na funkce značky, popřípadě přímo na funkce 

sportovní značky.  

 

Str. 20 – chybí řádný odkaz na zdroj – „…přičemž Vysekalová poukazuje …“ 

 

Str. 21 – chybí řádný odkaz na zdroj – „…vysvětlení od Aakera níže je jasně …“ 

 

Str. 21 – opakující se slovo – „Tedy to, že identita vždy vychází vždy od …“ 

 

V kapitole 3.4 na str. 22 se diplomantka skutečně věnuje tématu osobnosti značky, nikoliv jak uvádí, že 

„by se ráda věnovala“. Zde pozor na stylistiku jazyka. 

 

Str. 42 – chybí řádný odkaz na zdroj – „…výsledky výzkumu Pozdnisheva, které pro mě …“ 

 

Z mého pohledu je poněkud divné, že v roce 2018 je v práci citována publikace z roku 1992 (což už je 

26 let) zejména s tímto textem o „moderním“ marketingu a marketingovém výzkumu: „Podle Horákové 

(1992) hrají tyto výzkumy v marketingu stále větší a větší roli. Tvrdí také, že moderní marketing se bez 

profesionálního výzkumu prostě neobejde a nelze si tak bez něj představit úspěšné marketingové 

řízení.“ 

 

Str. 46 – „Základními metodami uváděnými v literatuře jsou dotazování, které bylo v případě tohoto 

výzkumu zvoleno, dále pak pozorování a experiment.“ – je třeba uvést, v jaké literatuře, v jakých 

zdrojích, protože každá literatura výzkumné metody člení a uvádí trochu jinak. 

 

V práci je provedené dotazníkové šetření charakterizováno jako „kvalitativní“ výzkum, nicméně 

v metodice uvedené údaje o velikosti vzorku, návratnosti, výpočtu četností apod. odpovídají spíše 

„kvantitativnímu“ výzkumu. Stejně tak zpracované výsledky v kapitole 6. Viz otázka k obhajobě č. 1. 

 

Metodika, kapitola 4.3.6 – kapitola o zpracování a analýze dat by měla především obsahovat konkrétní 

užití statistických a analytických metod a postupů na získaná data a výsledky. Nikoliv jen informace o 

skutečnosti, že výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů a pomocí Microsoft Office (Excel a Word). 

Částečně správně již toto diplomantka naznačila na konci této kapitoly. Kapitola 4.3.7 je poté nesprávně 

jen zcela teoretická. 

 



Pokud je v rámci výzkumu použita metoda pozorování, je třeba, aby popis jejího užití, samotné 

provedení, realizace, vyhodnocení a analýza výsledků byla zpracována podobně, jako např. dotazníkové 

šetření, interview, a další metody. Dle uvedeného popisu užití této metody v práci nelze považovat toto 

za součást výzkumu prováděného za účelem naplnění cíle této práce. 

 

Str. 67 – pravopisná chyba – „Muži tak tvořily 78 %, …“ 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 33 žen. U takto malého počtu není vhodné uvádět dílčí 

výsledky pro toto pohlaví ve formě relativních četností (%), nýbrž v absolutních četnostech. 

 

Str. 72 – překlep – „Tato tři loga bývala vždy různým způsoby …“ 

 

Některé informace o tvorbě otázek v dotazníku (použití log v otázkách a jejich přiřazování) a jejich 

odůvodnění jsou uvedeny až u prezentace výsledků výzkumu. Tyto informace mohly být uvedeny již 

v metodice, kde by tak dotazník byl pečlivěji rozebrán a popsán. 

 

Str. 83 – překlepy – „Právě tyto příběhu považuji za důležité …“; „V tabulce 15 jsou uveden počty 

konkrétních …“ 

 

Str. 92 – překlep – „Dalším věc, která je …“ 

 

Str. 93 – slovo navíc – „…které je ho vystihuje.“ 

 

Kapitoly 7.1.4 a 7.1.5 zabývající se doporučením pro tvorbu příběhů pro maskoty a motivy loga by 

mohly být zpracovány přehledněji s více strukturovaně. Takto jsou veškeré hlavní znaky a doporučení 

„schovány“ v dlouhém a málo přehledném textu. 

 

V kapitole „Diskuse“ postrádám hlubší polemiku ve vztahu ke zpracované teoretické části, což by mělo 

být nedílnou součástí této kapitoly. 

 

Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Mohla byste objasnit pojetí kvalitativního a kvantitativního výzkumu s ohledem na Vámi provedený 

výzkum? 

 

2. I přesto, že navrhovaný archetyp obsahuje charakteristiky mnoha, v teoretické části uvedených, 

standardních archetypů, pokuste se navrhovaný archetyp zařadit do „mapy“ dle obrázků 2, 6, 7, 8. 

Znázorněte. 

 

3. Diplomantka správně připouští v diskusi možné zkreslení výsledků a následného návrhu tím, že byli 

respondenti pouze z ČR.  I z mého pohledu jak výsledky, tak poté navrhovaný archetyp spíše odpovídá 

českému vnímání tohoto sportu, resp. sportovní akce. Popřípadě by se dalo připustit, že podobné 

vnímání budou mít ještě některé další evropské země. Jak by však mohl vypadat archetyp pro 

Mistrovství světa v hokeji z pohledu ruských, kanadských a poté také amerických respondentů? Uveďte 

pouze nějaké stručné charakteristiky, popř. nějaká vystihující označení či názvy archetypů pro tyt země. 

  

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

 

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

 

V Praze dne 11.5.2018       

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

       PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


