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BP max

Definice problému 11 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 2 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 3 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 2 6

Metodika práce 17 25

Popis metodiky práce 2 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 6 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 5

Diskuse, analýzy a závěry 13 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 2 6

Efektivní komunikace (formální úroveň) 18 25

Stylistika 2 5

Gramatika 5 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 3 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 59 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: dobře

V Ostravě 23. 5. 2011                                                                                       Ing. Lucie Sobková

Charakteristiku technologického prostředí nepovažuji za správně zpracovanou, jedná se spíše o 

analýzu komunikace města (kapitola 2.1.1). Co se týče zpracování teoretických východisek, 

postrádám u autora schopnost soustředit se na klíčové momenty vztahující se k řešenému tématu. 

Kapitola je poměrně rozsáhlá a celá jedna její část (kapitola 3.2) je zpracována pouze z jednoho 

zdroje a to včetně teoretických poznatků marketingové komunikace. Kapitolu 3.1.5.1 nepovažuji za 

správně zpracovanou a také koncept Corporate Identity není správně vysvětlen (kapitola 3.1.5.4).

Podkapitola Přípravná fáze by měla zahrnovat kapitoly 4.2 až 4.5 a informace vysvětlující skutečný 

průběh výzkumu bych zahrnula spíše do realizační fáze. Komentáře vztahující se k hodnocení 

vypovídací schopnosti a reprezentativnosti výsledků výzkumu vzhledem ke struktuře výběrového 

souboru nepovažuji za odborné (na str. 34 a 35).

V rámci návrhů prezentovaných v kapitole Návrh komunikační strategie města postrádám 

především práci s cílovými skupinami (partnery města), o kterých autor pojednává v úvodu, a 

konkrétnost. Za přednost práce považuji úroveň statistické analýzy zjištěných údajů v programu 

SPSS.


