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BP max
Definice problému 16 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 3 6

Postrádám analytičtější přístup v kapitole Charakteristika prostředí hudební skupiny. 

Kapitoly analyzovaného makroprostředí 2.6.4 (str. 13) a 2.6.6 (str. 14) nepovažuji za 

dostatečně zpracované. SWOT analýza obsahuje pouze vyjmenované faktory (kapitola 

2.7, str. 14).

Metodika práce 14 25

Popis metodiky práce 3 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýzy dat 3 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Postrádám přesnější specifikaci použité metody písemného dotazování (kapitola 4.1.4, 

str. 30) a vysvětlení techniky výběru vzorku (kapitola 4.1.5, str. 30). Výběrový soubor 

není dostatečně určen (kapitola 4.1.6, str. 30). Analýza dat byla provedena v programu 

Microsoft Excel.

Diskuse, analýzy a závěry 16 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 4 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 5 6

Vyhodnocení otázky zjišťující odkud se respondenti dovídají o koncertech považuji za 

významnou vzhledem k zaměření práce, avšak autorem nebyla zařazena do analýzy 

výsledků výzkumu (vyhodnocení je uvedeno pouze v přílohách). V obr. 2.8 v Příloze 2 je 

uvedeno vyhodnocení loga skupiny, kde student mohl rovněž použít střední hodnoty pro 

názornější zhodnocení situace. Co se týče obr. 5.1 (str. 39) a 5.4 (str. 42), autor v obou 

případech tvrdí, že odfiltroval dvě kategorie, ale oba grafy jsou vizuálně odlišné. Práci se 

získanými daty nepovažuji za precizní. Za slabší stránky práce považuji především 

nedostatečný popis základních aspektů metodiky provedeného výzkumu a postrádám 

analytičtější přístup z pohledu marketingového řízení (schopnost soustředit se na klíčové 

a odlišitelné aspekty), avšak autor bakalářské práce prokázal způsobilost uplatnit 

teoretické poznatky marketingové komunikace v praxi, realizovat marketingový výzkum 

pro zjištění stanovených údajů, zpracovat a vyhodnotit získaná data.



Efektivní komunikace (formální úroveň) 18 25

Stylistika 3 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) 4 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 5

V práci se objevují různé citační styly a zápis elektronických zdrojů v Seznamu literatury 

není precizní.

                                                                                Bodové  hodnocení 64 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: dobře

V Ostravě 28. 5. 2012                                                                                      Ing. Lucie Sobková


