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POSUDEK VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly vedoucího: doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. 
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Adam Dočkal 
Název bakalářské práce:   Návrh marketingového mixu ve vybrané společnosti 
 
 
 
Východiska práce (0-25 bodů):          11 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): 

+ osobní znalost zpracovávané problematiky 
+ zpracování konkrétního problému firmy 
- poddimenzovaná kapitola 3 Charakteristika firmy 
- nedostatečná práce se zdroji 

 

 

Metodika a struktura práce (0-25 bodů):         13 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): 

+ vhodné využití několika analýz současně  
- firma působí na B2B trhu a práce je obsahově psaná pro BSC trh 
- nevyváženost jednotlivých částí práce  
- nelogické části práce 

 

 

Praktická část (0-25 bodů):          18 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): 

+ využitelnost doporučení v praxi 
+ uvedení konkrétních rozpočtů navržených opatření 
- v analýzách někdy příliš deskripce a málo analýzy  
- výsledná doporučení vycházejí spíše ze znalosti autora než z provedených analýz 

 

 

Formální úroveň (0-15 bodů):            8 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): 

- množství překlepů a gramatických chyb 
- v textu chybí odkazy na tabulky a grafy 

 
 
Pracovní disciplína (0-10 bodů):            3 bodů 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího ZP a bezchybné odevzdání podkladů zadání ZP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během zimního 
semestru (konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání ZP do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů).  

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

- student v průběhu zpracování tématu nekonzultoval 
- zadané termíny plněny na poslední chvíli 
+ ostatní náležitosti splněny 
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Vyjádření k podobnosti práce s jinými dokumenty (kontrola na plagiáty): 

Celková podobnost práce s jinými dokumenty byla 25 %.  
V jednom případě bylo použito 7 % jiného textu a ve druhém případě 5 % jiného textu. 
Z každého dalšího dokumentu bylo využito vždy méně než 5 % textu.  
Všechny podobnosti se vyskytovaly pouze v teoretické kapitole. 
Jelikož ostatní části práce neobsahují žádné další duplicity, lze práci charakterizovat jako samostatně napsanou. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Proč není v práci rozvedena problematika B2B trhů? 

 

 

Celkové hodnocení dobře         Celkem 53 bodů 
 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
V Ostravě dne 12. 5. 2017          Podpis 


