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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) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cíl diplomové práce je definován jako analýza marketingových nástrojů ve společnosti Decathlon a 

výzkum chování a postojů zákazníků při nákupu sportovního zboží. Cíl práce ovšem nekoresponduje 

s tématem práce. Diplomová práce neřeší strategii společnosti, ale taktické marketingové nástroje. Autorka 

analyzovala velmi podrobně jednotlivé nástroje marketingového mixu, většina částí je ovšem pouze 

popisná.  

Spíše bych u diplomové práce očekával hlubší analýzu dat z kvantitativního šetření, z metodického hlediska 

pak stanovení hypotéz a jejich testování, než základní popisnou statistiku. 

Celkově však práce po obsahové i formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1) Jsou podle Vašeho názoru cíle společnosti, které uvádíte na s. 31, definovány podle SMART pravidla? 

2)  Jaká je strategie společnosti ve vztahu k tržnímu podílu a expanzi? 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 4. 6. 2020       Podpis hodnotitele  


