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hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Jméno, příjmení a tituly vedoucího:           Ing. Simona Matušková, Ph.D.   

Jméno, příjmení a tituly studenta:              Filip Kempa 
Název bakalářské práce:               Online propagace průmyslového podniku  
 
Východiska práce (0-25 bodů):          23 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): 

+ autorovo zaujetí pro dané téma 
+ přehledně zpracovaná teoretická část i charakteristika dané společnosti  

 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů):         23 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): 

+ provázanost teoretické i praktické části 
+ dobrá orientace a znalost daného tématu, autor se touto oblastí dlouhodobě zabývá 

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

+ logická návaznost jednotlivých kapitol 
+ podrobné zhodnocení stávající situace v přehledných tabulkách  
+ detailně zpracovány návrhy na online propagaci 

 
Formální úroveň (0-15 bodů):          5 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): 

+ celkově práci hodnotím kladně, je na požadované úrovni 
-  chyby v textu a úpravě, různá barevnost textu u stránek, které byly tisknuty barevnou tiskárnou  
-  místy neobratné vyjadřování 

 
Pracovní disciplína (0-10 bodů):          10 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 využil osobních a mailových konzultací v požadované míře a termínech 
+ všechny ostatní náležitosti byly rovněž splněny 

 
Vyjádření k podobnosti práce s jinými dokumenty (kontrola na plagiáty): 

Celková podobnost práce s jinými dokumenty byla 15 %, nicméně shoda byla shledána převážně v teoretické části, v každém 
jednotlivém dokumentu to činilo maximálně 5%. BP lze tedy charakterizovat jako samostatně zpracovanou. 

 
Otázky k obhajobě: 

Dle jakých kritérií jsou vybírána klíčová slova v PPC kampaních? 

 
Celkové hodnocení výborně                                                       Celkem 86 bodů 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
V Ostravě, dne 14.05. 2017          Podpis 


