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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem bakalářské práce bylo provést přehled marketingových strategií při využívání 

zrekultivovaných území a návrh užití marketingových nástrojů pro projekt Jezera Most. Byl 

zmapován proces rekultivace, ani v jednom případě nebyl proveden návrh marketingových 

strategií. Bylo provedeno pouze marketingové šetření (s užitím marketingových nástrojů), ve 

kterém občané města vyjádřili své preference týkající se rekreačních možností využití nově 

vznikající krajiny. Studentka se v úvodu odkazuje na marketingový plán města Mostu, ze 

kterého mohla čerpat údaje pro svou práci, ale neučinila tak. V úvodu je uvedeno, že v závěru 

práce jsou zpracovány výsledky marketingového šetření – výsledky jsou zpracovány relativně 

přehledně formou tabulek a grafů v navrženém dotazníku. Součástí práce není navržený 

dotazník. Na závěr je zpracována kapitola, ve které je shrnut výsledek návrhu marketingového 

šetření pro využití zmíněného území. Část cílů – marketingové šetření je splněna. Studentka i 

přes veškeré odkazy na literaturu v textu nepochopila pojem marketinková strategie. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Předložená práce je co do struktury v souladu s obsahem a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují logicky. Jednotlivé kapitoly bodu 3 nejsou zpracovány, tak aby byly porovnatelné. 

V závěru je provedeno shrnutí. V samotném vyhodnocení dotazníku u nepovinných otázek 
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chybí kromě procentuálního výpočtu, tabulka s počtem odpovídajících (podklad ze kterého 

procentuální výpočet vznikl). Autorka žije v blízkosti popisovaného jezera Most, očekávala 

bych oživení práce fotografiemi zájmového území. K úplnosti chybí doplnění marketingových 

strategií. Studentka čerpá z materiálů, ve kterých jsou data zpracována, ale nepoužije je ve své 

práci (př. http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/files/HSRM_Jezero_14022011_V1.ppt; 

http://www.jezeromilada.cz/files/2010-04-26_as-studie.pdf).  

 

3. Základní zhodnocení práce.  

V první části bakalářské autorka definuje cíle své práce. Klade si za cíl navrhnout 

Magistrátu města Mostu užití marketingových strategií při realizaci rekreační revitalizace 

území přiléhajícího k jezeru Most. Tuto pasáž autorka v práci nezapracovala ani v jednom 

z příslušných bodů. Autorka se v textu odkazuje na literaturu č. 36 – Strategický marketing, 

ve které je na str. 130 uvedena definice pojmu strategický marketing, ale tato definice v této 

práci nebyla naplněna. Dalším cílem je provedení marketingového šetření, ve kterém občané 

vyjadřují své preference, a poté zpracování výsledků marketingového šetření.  

Autorka celou práci píše v množném čísle, což nepůsobí, jako samostatná práce, ale práce 

s kolektivem, jež není uveden. 

V druhé části charakterizuje zrekultivované území. Tuto část bych upřesnila o další zdroj 

vody pro napouštění Jezera Most. Zpracování odkazů pod čarou v této části není jednotné. 

Úprava odstavců neodpovídá předpisům. Tuto část bych doplnila o charakteristiku okolní 

rekultivace. Autorka zde popisuje jen část hydrické rekultivace, nezmiňuje rekultivaci 

ostatních ploch. Tato pasáž mohla být rozšířena o fotografie z minulosti v porovnání se 

současností.  

V třetí části autorka charakterizuje použité marketingové nástroje u zrekultivovaných 

území v ČR a zahraničí. V této části bych očekávala obdobné porovnání jako u jezera Most, 

pro možnost srovnání. Číslování kapitol je v této části chaotické. Marketingové strategie a 

nástroje jezera Milada, měly mít číslo 3.1.1. Obrázek na str. 8 nemá napojení na odkaz v textu 

a je uveden znovu v přílohách, forma obrázku včetně pole menu se dala upravit. Když autorka 

tvořila tuto kapitolu, měla si uvědomit, jakým způsobem bude tvořit kapitoly následující – 

Jezero Medard (chybí zde mapka, podobný popis atd.) Třetí část nemá porovnatelný přístup 

k popisu lokalit ani v ČR ani v Německu. Pasáž Medard je popsána mnohem podrobněji. 

Obrázek č. 2 je opět součástí příloh i textu. Německé i české lokality měly být zpracovány 

srovnatelným způsobem. Autorka se v celé práci zaměřuje především na propagaci, což ale 

není marketingová strategie, pouze část marketingového mixu. 

http://www.hsr-uk.cz/hsr-m/files/HSRM_Jezero_14022011_V1.ppt
http://www.jezeromilada.cz/files/2010-04-26_as-studie.pdf
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Čtvrtá část popisuje způsob a realizaci marketingového výzkumu včetně podrobností. V 

páté části jsou uvedeny návrhy a doporučení. V této části se měla autorka inspirovat 

podobným příkladem zpracované studie jezera Milada, na kterou se odkazuje v seznamu 

literatury. 

Jsou zde provedena zhodnocení výsledků formulářů včetně popisu podrobností. V závěru 

je provedeno shrnutí celé práce. Dle mého názoru tato část neodpovídá pojmu marketingová 

strategie.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Autorka celou práci píše v množném čísle, což nepůsobí, jako samostatná práce, ale práce 

s kolektivem, jež není uveden. 

Na deskách práce je uveden špatný institut. Úvodní stránka je do práce vložena 3x. 

Grafickému zpracování práce nebyla věnována dostatečná pozornost. Zpracování příloh 

nebylo autorčinou silnou stránkou. Úprava a popis obrázků mohl být proveden lepší formou. 

V příloze č. 3 v první otázce není uvedeno členění odpovědí 1-5. Chybí rámeček u grafu č. 1. 

Zpracování grafu č. 26 a 28 mohlo být v přehlednější formě. Chybí mezera pod nadpisem graf 

č. 11, 16, 18, 22, 24. V přílohách na straně 25 a 30 se střídají malá a velká písmena u odrážek. 

Rámečky tabulek nemají stejnou tloušťku.   

Tato práce neodpovídá směrnicím děkana HGF VŠB-TUO: 

- str. 2 - 7: odkazy na literaturu – odkazy nemají jednotnou úpravu (mezery, velikost 

písma apod.) a neodpovídají směrnici děkana HGF VŠB-TUO, 

- v textu na str. 8 chybí doplnění, odkud je obrázek čerpán, navíc je obrázek znovu 

uveden v přílohách, 

- v textu na straně 9 chybí popis obrázku č. 2 a zároveň uvedení, odkud je obrázek 

čerpán, 

- str. 5: odkaz na název pořadu nesplňuje formální stránku, 

- str. 10: odrážky – nejednotná úprava (malá a velká písmena), 

- nekompletní seznam zkratek, 

- příloha č. 1, str. 4 odkaz na literaturu s číslem 37 není napsán stejně jako předcházející 

odkazy, 

- a další místa v práci. 
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5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Práce by měla přinášet nové poznatky formou dotazníku, shrnutí výsledků dotazníku 

bohužel není v textu provedeno. V textu by měly být uvedeny marketingové strategie, které 

by v budoucnu mohl využít Magistrát města Most, tato část nebyla splněna. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Studijní prameny byly zvoleny aktuálně. Ve velké míře autorka čerpá z internetových 

zdrojů, což obecně nehodnotím negativně. Autorka měla možnost použít spoustu dobře 

zpracovaných podkladů, ale této „nápovědy“ nevyužila, čímž se připravila o splnění 

některých cílů uvedených v úvodu práce. 

 

7. Hodnocení formální stránky.  

V práci jsou zbytečné překlepy, chyby v úpravě a chybějící diakritická znaménka a 

písmena. Práce neodpovídá metodikám fakulty – úprava textu, předložky na koncích řádků, 

chyby v označení tabulek, neúplný seznam zkratek, chybí odkazy na obrázky v textu, obrázky 

jsou vložené včetně nadbytečných panelů, úprava pramenů pod obrázky a úprava obrázků 

(zarovnáno na střed, zarovnáno vlevo), odrážky. Některé obrázky jsou použity, jak 

v přílohách, tak v samotném textu práce. Použitá literatura není jednotně citována v části 

Použitá literatura, na několika místech v textu práce je špatně upravený odkaz na literaturu. 

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Domnívám se, že výsledek bakalářské práce je ovlivněn skupinou dotazovaných, což 

autorka uvedla v závěru (rozeslání dotazníku pomocí facebooku eliminuje dotazy především 

na jednu věkovou skupinu). Práce se dá použít jako návod pro tvorbu podobného dotazníku. 

Není však odpovědí na pojem marketingová strategie. 

 

9. Celkové hodnocení práce.  

Nedoporučuji závěrečnou práci k obhajobě.  
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