
FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Koláčková Nikola 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management / KMO 

Téma diplomové práce:  Strategie firmy Decathlon na trhu se sportovním zbožím    

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Doc. Ing. P. Cimler, CSc. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cíl práce je deklarován jako analýza marketingových nástrojů ve společnosti Decathlon a výzkum 

chování a postojů zákazníků při nákupu sportovního zboţí včetně navržení vhodných doporučení pro 

zlepšení efektivity nástrojů vycházející z provedených analýz. Obsahem práce autorka tento cíl naplnila. 

Vyšla při zpracování z teoretických poznatků uvedených v první části práce v rozsahu více než 25 stran - 

zejména pro oblast marketingu. V praktické části, kde tyto poznatky uplaťnuje na příklady prodejen 

Decathlon, připojuje problematiku logistiky resp. zásobování prodejen a dotazníkové šetření zaměřené na 

postoje zákazníků při nákupu sportovního sortimentu, ten nakonec vyhodnocuje. Cíl práce je tak naplněn. 

 



FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Identifikujte konkurenční výhodu prodejen Decathlon.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 25.5.2020        Podpis hodnotitele  


