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Hodnocení bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta:  Marek OBRUSNÍK  

Téma bakalářské práce:  Analýza propagačního programu vybrané společnosti 

Studijní obor:    Informační a systémový management 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Cílem práce bylo popsat a zhodnotit jednotlivé prvky komunikačního mixu ve společnosti 

Armatury Group a.s., navrhnout případná opatření a také charakterizovat informace 

v používaných informačních systémech ve jmenované společnosti. 

Student nejprve charakterizoval společnost Armatury Group a.s., pro niž bakalářskou 

práci zpracovával a následně teoreticky vymezil jednotlivé prvky komunikačního mixu. 

V praktické části bakalářské práce student nejprve popsal informační systém používaný ve 

jmenované společnosti s důrazem na oblast komunikace se zákazníky. Následně 

charakterizoval jednotlivé prvky komunikačního mixu, které akciová společnost v 

současnosti používá. Charakteristiku používaných prvků komunikačního mixu student 

vhodně dokumentuje pomocí obrázků. 

Na základě zhodnocení současného komunikačního mixu student uvedl opatření, která by 

společnosti mohly napomoci k lepší marketingové komunikaci. 

Bakalářská práce obsahuje také 2 přílohy, které práci vhodně doplňují. 

Bakalářská práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracování bakalářské práce pravidelně konzultoval. Student svým přístupem a 

zpracováním bakalářské práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly shledány v bakalářské práci žádné nedostatky. V rámci 

obhajoby bakalářské práce student odpoví na následující dotazy: 

• Využívá společnost Armatury Group a.s. v nějaké podobě public relations? 

• Bude vedení společnosti Armatury Group a. s. v budoucnosti zavádět Vámi 

navrhovaná opatření do praxe? Pokud ne, uveďte důvody. 

• Na které zahraniční trhy by se podle Vás měla společnost zaměřit? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Bakalářská práce jasně a srozumitelně popisuje jednotlivé prvky komunikačního mixu 

v podmínkách konkrétní akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost má své 

propagační oddělení, je bakalářská práce vhodným materiálem zejména pro studenty, kteří 

se s danou problematikou chtějí seznámit. 

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před státní zkušební 

komisí a hodnotím známkou  
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