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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.  

Jméno, příjmení a tituly studenta:  Bc. Denisa Knotová 
Název diplomové práce:   Analýza image a známosti průmyslové společnosti  
 
Východiska práce (0-25 bodů):          25 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): 

+ Práce má vhodnou strukturu, postup řešení i stanovené cíle. 
+ Zvolené téma je aktuální a bylo správně uchopeno. 
+ Charakteristika společnosti je i průmyslového odvětví, kde se firma pohybuje, bylo charakterizováno velmi srozumitelně. 
+ Autorka čerpá z velkého množství aktuálních zdrojů a umí s nimi výborně pracovat. 
 

 

Metodika a struktura práce (0-30 bodů):         26 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): 

+ Studentka založila metodiku své práce na poměrně rozsáhlém výzkumu. 
+ Dotazníkové šetření se skládá z několika části zaměřených na znalost společnosti, chování zákazníků, marketingovou 
komunikaci a image společnosti. 
+ Kladně hodnotím, že studentka použila jako jednu z metod sémantický diferenciál. 
 
- Přílohy bych doporučila oživit o více dat a informací. 

 

Praktická část (0-30 bodů):          30 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): 

+ Zjištěné závěry z dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny pomocí stanovených hypotéz. 
+ Navrhovaná doporučení jsou pregnantně popsána a doplněna i o nástin rozpočtu. 
+ Domnívám se, že závěry práce mohou být pro společnost užitečné. 
+ Celá praktická část vhodně navazuje na teoretickou a zároveň na kapitolu, která popisuje charakteristiku společnosti. 

 

Formální úroveň (0-15 bodů):          15 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 stylisticky na výborné úrovni, je bez gramatických i formálních chyb. 
+ Tabulky, grafy i obrázky vhodně doplňují text. 
+ K formální úrovni práce nemám žádné připomínky. 
 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Na základě jakých informací jste stanovila hypotézy pro dotazníkové šetření?  

 

Celkové hodnocení výborně       Celkem 96 bodů 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
V Ostravě dne 11. 5. 2017          


