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BP max

Definice problému 15 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 1 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 1 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 7 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 3 6

Spíše jednodušší téma, ale jasně definováno a jistě relevantní pro zadávající organizaci.

Úvodní případová studie je hezky, relevantně a podrobně zpracována. 

Teoretická východiska se do velké míry míjejí s definovanou výzkumnou otázkou 

(informovanost potenciálních návštěvníků). 

Např. zcela chybí zamyšlení nad metodami měření a hodnocení úrovně informovanosti 

(tzn. podstata výzkumné otázky), jak problém zkoumala předchozí literatura. 

Autorka by měla být k literatuře kritičtější, případně uvést protikladné názory. 

Metodika práce 17 25

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýza dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Autorka dostatečně nevysvětlila vhodnost dotazníkového šetření. 

U otázek, kde se ptá na hodnocení internetových stránek a facebooku bez vizualizace, je 

hodnota odpovědí sporná. Relevance otázky 6. není vůbec zdůvodněna. 

Analýza je logicky rozdělena do tří částí. Samotná analýza dat je na slušné úrovni- je 

přehledná a podrobně zpracovaná.

Autorka se však v analytické části pouští do interpretace, která není nijak opřena o data 

(např. str. 43: proč nezaměstnaní chodí málo do kina). 

Kritická je potom pozn. Na str. 44: je možné, že lidé nejsou obeznámeni se změnami 

rekonstrukce. (neměla by autorka právě toto klíčové téma v dotazníku obsáhnout?)

Podobně autorka zápasí i s odpověďmi na levné pondělky a přenosy oper: formulované 

otázky ji neumožnily proniknout do hloubky problému. 

Výsledky řešení 13 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 0 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 6

Autorka nevhodně zvolila teoretická východiska, takže je potom nemohla využít v 

návrhové části.
V návrhové části autorka analyzuje jednotlivé komunikační kanály. Avšak některé části 

by se hodily spíše do analytické části (např. 6.2.2) a měly by být založeny na více než 

pouze osobním hodnocením autorky. 

Oceňuji, že autorka zkoumala i cenu reklamy v některých médiích. Avšak návrhová část by si zasloužila více než pouhých 6 stran.

Některé návrhy jsou velmi relevantní a využitelné v praxi. Chybí však návrh ucelené 

strategie (kterou bych vzhledem k tématu bc. práce očekával): na které komunikační 

kanály by se měla instituce zaměřit? Jak by ji měla sladit? Kterým iniciativám dát 

prioritu? 

Efektivní komunikace (formální úroveň) 24 25

Stylistika 4 5

Gramatika 5 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 5 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 5 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 69 100

Doporučení k obhajobě: ano                                            Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 24. 5. 2017                                                                                 PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc. 


