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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studentky:  Mgr. Jana KUBIČINOVÁ 

Téma bakalářské práce:  Přehled marketingových strategií při využívání 

zrekultivovaných území a návrh užití marketingových 

nástrojů pro projekt Jezera Most 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je popisného charakteru a je v souladu se zadáním členěna do šesti 

kapitol, včetně úvodu a závěru. Dle zadání byly stanoveny 2 cíle práce, zhodnocení 

marketingových strategií používaných v ČR a v zahraničí při využívání zrekultivovaných 

území, a návrh marketingových nástrojů použitelných pro projekt Jezera Most. 

Po úvodu se studentka ve druhé kapitole bakalářské práce zaměřila na stručnou 

charakteristiku jezera Most. 

Třetí kapitola bakalářské práce obsahuje popis dvou jezer v ČR (jezero Milada a Medard), 

popis jezerní krajiny Lipsko v Německu a sasko-anhaltského jezera Goitzsche. S popisem 

jezer studentka uvádí současné využití lokalit a také stručně uvádí jeden z marketingových 

nástrojů - komunikaci, který je použit pro „zviditelnění“ jednotlivých jezer, popř. 

u některých lokalit uvádí cílové skupiny. Obsah třetí kapitoly neodpovídá názvu kapitoly 

„Charakteristika použitých marketingových nástrojů u zrekultivovaných území v ČR 

a v zahraničí“. 

Nosnou částí bakalářské práce je kapitola čtvrtá a kapitola pátá. Čtvrtou kapitolu 

studentka zaměřila na marketingový výzkum pomocí dotazníku, kterým chtěla zjistit 

preference občanů Mostecka v souvislosti s revitalizací oblasti v okolí jezera Most, 

na základě zjištěných výsledků pak měla navrhnout konkrétní marketingové nástroje 

pro jmenované jezero. Studentka v této kapitole popisuje stručně způsoby oslovení 

respondentů, uvádí procentuální složení respondentů a znění oslovení respondentů 

v dotazníku. Samotné znění dotazníku ovšem v práci chybí. Vyhodnocení jednotlivých 

otázek z dotazníku je uvedeno v Příloze č. 3 bakalářské práce. Ve jmenované příloze jsou 

jednotlivé otázky vyhodnoceny pouze v podobě tabulek a grafů, což není dostačující. 
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Grafy studentka netvořila sama, pouze si je stáhla z webového portálu www.vyplnto.cz, 

na němž měla umístěný svůj dotazník. 

Pátá kapitola s názvem „Návrhy a opatření“ je zaměřena na stručný popis segmentu 

klientů, na stručné zhodnocení provedeného marketingového výzkumu. Kapitola je dále 

zaměřena na formulaci marketingových strategií pomocí 5C, resp. stručný popis pěti 

strategických oblastí. Také zde studentka uvádí pouze velice stručně obsah 

komunikačního mixu.  

Bakalářská práce obsahuje 3 přílohy. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci samostatně, konzultací s vedoucí práce využila 

v minimální míře. Od listopadu 2011 do února roku 2012 studentka s vedoucí práce 

konzultovala sestavení dotazníku a s tím související záležitosti, také první verzi práce. 

V lednu 2013 pak studentka kontaktovala e-mailem vedoucí práce ke konzultaci textu 

závěrečné práce. Žádost o další konzultaci pak byla studentkou zaslána e-mailem až dne 

25. dubna 2013. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka nesplnila cíle stanovené v zadání práce.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v bakalářské práci dále shledány následující nedostatky: 

 v kapitole 3.5 chybí citační odkazy; 

 bakalářská práce si zasloužila větší pozornost po stránce jazykové, především 

v oblasti stylistické. Např. na str. 3 a 4 práce je patrná nejednotnost v používání 

slovesného času. Na této stránce také odstavce nejsou vhodně formulovány.  

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v bakalářské práci shledány následující nedostatky: 

 studentka celou práci píše v 1. osobě množného čísla, přičemž jako autora práce 

uvádí pouze sebe samotnou; 

 úvodní list je v jednom výtisku bakalářské práci vložen 3x; 

 v jednom výtisku bakalářské práce jsou nesprávně seřazeny stránky č. 2 – 4; 

 zkratky v Seznamu zkratek nejsou řazeny abecedně, Seznam zkratek není úplný 

(chybí vysvětlení zkratky s.p., IP, SNK ED); 

http://www.vyplnto.cz/
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 str. 2, první tabulka je nesprávně očíslována. V tabulce chybí popis jednotlivých 

sloupců; 

 studentka nedodržuje základní pravidla pro psaní textu v textovém editoru 

MS Word. Jedná se např. o chybějící mezery, ponechávání předložek a samohlásek 

na konci řádků, chybějící druhé uvozovky, nejednotné psaní uvozovek, nejednotné 

psaní pomlček (např. str. 1, 2, 3, 6, 7, 12); 

 str. 2: druhý a třetí odstavec textu pod tabulkou je přímou citací z webových 

stránek. Tato přímá citace není v textu vyznačena; 

 nesprávné číslování podkapitol v kapitole druhé; 

 str. 3: nejednotné uvádění názvu státního podniku Palivový kombinát Ústí, s.p.; 

 Obrázek 1 a Obrázek 2 v kapitole 3: u obrázků chybí názvy obrázků a zdroj, 

ze kterého jsou převzaty. Tyto obrázky jsou ještě jednou a zcela zbytečně umístěny 

v Příloze č. 2; 

 Příloha č. 3: nesprávné psaní čísel a procent v jednotlivých tabulkách; 

 studentka v Seznamu literatury nesprávně cituje jednotlivé webové stránky. Tato 

citace neodpovídá Směrnici děkana HGF VŠB-TUO – „Pokyny pro zpracování 

bakalářské práce“. Toto se týká i tištěných zdrojů uváděných v Seznamu literatury. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce nemá praktického využití. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného nedoporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou „nevyhověla“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 27. května 2014 


