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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu x
Hloubka orovedené analr2v x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužit'ých pramenů x
Schoonost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text, tabulkv' qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

otázky k obhajobě diplomové práce:

1. V DP porovnáváte ýsledky svého dotazovánís,,..'většími ýzkumy, které byly v ČR prováděný'
(s.56). Uved'te, o jaké ýkumy se jedná a jak jejich uýsledky korespondují s ýsledky vašeho
dotazování. Podobně doplňte, z jakých ýzkumů vycházíte, když konstatujete, že ,,...značka je
v myslích spotřebitelů hluboce zakořeněna" (s.42).

2. Při obhajobě doplňte, jak odpovídá složení respondentů vašeho r4ltzkumu vzhledem k celkové
populaci dospělých v CR, aby byla zřejmá vypovídacíschopnost vašeho dotazování.

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomová práce se Věnuje strategickému řízení značky Kofola a vnímání ýše uvedené značky

spotřebiteli.

Teoretická část práce popisuje pojmy souvisejícíse značkou, její identitou a image' V samostatné kapitole

je shrnuta teorie strategického řízení a komunikace značky. Tato část diplomové práce je zpracována

odpovídajícím způsobem, pojmy jsou vysvětleny, s logickým propojením'

V praktické části diplomant představuje firmu Kofola Československo a.s., její produkty a detailněji se

zabyvá samotnou značkou Kofola a vybranou marketingovou kampanítéto značky' Dále seznamuje

s ýsledky rryzkumu vnímání značky, které provedl, porovnává také rnýsledky dotazování v cílové skupině

s hodnocením ostatních respondentů a předk|ádá návrhy na zlepšení v oblasti řízení značky. Tím byl cíl

diplomové práce splněn.

Formální úprava, sýlistická úroveň a práce s literaturou jsou odpovídající diplomové práci, bohužel se

v diplomové práci se vyskytují drobné gramatické chyby a nepřesnosti.

Na diplomové práci oceňuji především to, že diplomant pracoval zcela samostatně, prokázal schopnost

zpracovat velké množství údajů a vyvodit odpovídající závěry, práce má přímé využitív praxi.

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl iStUdentska Ž j 461 ]7 |'iberec 'l

Ekonorrrická f akulta ] Voron*zská ]3 i 4ó0 02 l-ibe rec ?

r4)c aB5 35) ))9 1eÍ,:tu!.cz l Wvryil.c!'tlt.rz |' l(: 4(l7 Á7 B8s'Dt('' (Z 46? 4/ 885r42A 485 351 1t I 
I


