
Hodnocení oponenta BP

Jméno a příjmení studenta: Ivona Haburová

Název BP: Analýza marketingové komunikace jazykové školy

BP max

Definice problému 21 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) 6 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 23 25

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýza dat 7 7

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

Diskuse, analýzy a závěry 20 23

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 5 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 4 6

Efektivní komunikace (formální úroveň) 24 25

Stylistika 5 5

Gramatika 4 5

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

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

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

                                                                                Bodové  hodnocení 88 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 18. 5. 2012                                                                                       

Téma a cíl práce jsou standardní. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jsou zpracovány podrobně, v 

některých ohledech překračují rámec bakalářské práce. Popis jazykové školy je vhodně doplněn 

přímými konkurenty a popisem marketingového prostředí. Za mírný nedostatek považuji příliš 

subjektivní přístup autorky při představení společnosti. Jsou zdůrazněny pouze kladné stránky, 

nikoliv chyby, neúspěchy či hrozby.

Metodika je popsána standardním způsobem, nechybí plán výzkumu včetně popisu použitých 

metod. Autorka získala poměrně velký vzorek respondentů. Pouze některé hypotézy dle mého 

názoru nebyly stanoveny vhodně, první z nich předpokládá větší využití jazykových služeb u žen, 

nicméně v charakteristice prostředí je uvedeno, že jazykovou školu navštěvují více ženy.

Analytická část obsahuje situační analýzu včetně detailního popisu současných používaných 

marketingových nástrojů. Výsledky výzkumu jsou zpracovány podrobně za použití třídění dat 2. 

stupně a hledání závislotí pomocí Chí-kvadrát testu. Návrhy a doporučení jsou poměrně obsáhlé, 

reálné, postrádám však jejich finanční náročnost.


