
Hodnocení vedoucího DP

Jméno a příjmení diplomanta: Klaudie SABEVOVÁ

DP max

Definice problému 16 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 3 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 4 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 19 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 6 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Diskuse, analýzy  a závěry 21 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 7 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 4 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 17 20

Stylistika 3 4

Gramatika 3 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Pracovní disciplína 8 10

Bezchybné odevzdání zadání DP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 2 3

Účast na skupinovém semináři 2 2

Práce na DP během ZS a LS (konzultace) 2 3

                                                                                Bodové  hodnocení 81 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 20. 5. 2014                                                                                       Ing. Kamila Poláková, Ph.D.

Název DP: NÁVRH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PRO ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA SLUŽEB

V textu jsou místy lehce zpřeházené myšlenky. Cíl práce není příliš v souladu s kap. 2.2.1 

Charakteristika - společnost se tedy rozhodla nabídnout novou službu, nebo novou komunikaci 

zaměřit na získání nových klientů (s.12)? Autorka pro deskripci konkurence vhodně zvolila Porterův 

model konkurenčních sil. Z něj měla poté identifikovat strategii, kterou se společnost má vydat, což 

nakonec stanovuje na zač. kapitoly 6  (strategie diferenciace).

Rozmístění obrázků na s. 15 je poněkud matoucí (vč. chybějícího zdroje u obr. 2.2). Autorka se 

vyjadřuje odborně, práce je čtivá a text srozumitelný. Sporadicky se v textu objevují gramatické 

chyby (čárky ve větách), či překlepy. Volba barev grafů, zejména u koláčových grafů, při existenci 

více proměnných není příliš přehledná (jen malé nyanse v odstínech modré).

Popis metodiky práce je úplný a přehledný, autorka vhodně zvolila k řešení problému metodu 

dotazování. Jen není zřejmé, jak zajistila u elektronického dotazování techniku výběru vzorku 

prostým náhodným výběrem. Diplomantka prokázala schopnost pracovat s daty, zpracovat data v 

programu SPSS, včetně využití statistických analýz.

Autorka přehledně strukturuje analýzu do tématických celků, věcně užívá třídění výsledků druhého 

stupně, s čímž ale dále v návrzích příliš nepracuje. Deskripce analyzovaných jevů je srozumitelná. 

Výsledky bylo vhodnější v popisu zaokrouhlit na celá čísla. Diplomantka účelně provazuje výsledky 

výzkumu s návrhy. Ty  jsou realizovatelné, aplikovatelné a studentka vhodně navrhuje 

marketingovou komunikaci v posloupnosti jednotlivých kroků. 


