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Východiska práce (0-25 bodů):          22 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním závěrečné práce (ZP); Téma a cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); 
Teorie (srozumitelnost, struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); 
Použité zdroje (množství, struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ obsah práce plně koresponduje se zadáním a výsledně působí uceleně a srozumitelně 
+ teoretická část přehledně vystihuje klíčové oblasti marketingového mixu  
+ popis vybrané společnosti a porozumění aplikovanému marketingovému mixu společnosti  
- chybí větší rozsah problematiky B2B trhu  

Metodika a struktura práce (0-30 bodů):         30 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ teoretická i praktická část na sebe logicky navazují  
+ přehlednost kapitol a logická posloupnost ukazuje na pochopení zadání, výsledek práce je přehledný a srozumitelný a 
případný čtenář se v práci snadno zorientuje 

 

Praktická část (0-30 bodů):          27 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ uvedené poznatky a názory vychází z pečlivého zkoumání společnosti a svým významem jsou příslušné k uvedené teorii a 
zvoleným analytickým metodám 
+ aktuálnost obsahu, zjištěných dat a hodnot využitích při zpracování PEST analýzy 
+ oceňuji věcná a relevantní doporučení uvedená v optimalizaci marketingového mixu společnosti 
- SWOT analýza – důkladnější rozebraní ofenzivní strategie  

 

Formální úroveň (0-15 bodů):          13 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ práce je po odborné stránce zpracována na velmi dobré úrovni 
+ celkové zpracování je přehledné, byly dodrženy vyžadované formáty, fonty 
- ucelení tabulek a jejích velikosti  

 
Otázky k obhajobě: 

V oblasti slabých stránek společnosti je zmíněno nedostatečné pokrytí okrajových oblastí Čech. Co by musela společnost 
změnit a zajistit, aby mohla dosáhnout celkového pokrytí trhu v celé České republice? 

 

Celkové hodnocení výborně /velmi dobře/dobře/nevyhovující     Celkem 92 bodů 
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