
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Deana Macejková 

Název práce:  Komunikační mix taneční školy B-Original 

Cíl práce: Shrnutí, analýza a zhodnocení kvality propagační strategie jedné z pražských tanečních 
škol. Odhalení nedostatků, posouzení možností a vytvoření návrhů na zefektivnění marketingové 
komunikace s veřejností, s budoucími potenciálními členy, sponzory a institucemi. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn v dostatečném rozsahu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala a komunikovala s vedoucím práce.  

c) Logická stavba práce – práce má jasnou a logickou strukturu. 

d) Práce s literaturou – autorka využívá celkem 25 zdrojů, z toho 3 zahraničních. V teoretické 
části občas chybí vlastní komentář autorky k dané problematice. Dále jsem nenašel (možná 

jsem přehlédl) využití všech uvedených zdrojů (např. zdroj č. 4). 

e) Adekvátnost použitých metod – v tomto typu práce jsou použité metody adekvátní. Postrádám 

však analýzu konkurence, vzhledem k tomu že o konkurenci autorka píše.  

f) Hloubka tematické analýzy – v tomto ohledu vidím rezervu zejména v až příliš stručném, 

subjektivním a povrchním zhodnocení analyzovaného komunikačního mixu. Kladně hodnotím 

v práci využití netradičních nástrojů marketingové komunikace (guerilla marketing, apod.) 

g) Úprava práce – v práci se vyskytují pravopisné chyby (např. „konflikty se částečně vyřešili 

…“). Dále pak viz část „připomínky“ v oblasti použitých obrázků. Téma marketingové 
komunikace je velmi kreativní oblastí, proto v práci postrádám doplnění textu vhodnými 

ilustracemi a obrazovými materiály. 

h) Stylistická úroveň – v práci se občas vyskytují stylistické chyby zejména v důsledku 
neopravení slovenštiny (např. „Pitts a Stotlar …, kterých cituje …“). Popř. se jednalo zejména 

o problém shody podmětu s přísudkem ve středním rodě (např. „data zahrnuté v účetnictví 
…“). Dále pak se v práci vyskytují výrazy nepříliš vhodné pro akademickou práci (např. 

„mamky“). 



Připomínky:  

Některé naskenované obrázky nejsou příliš čitelně, či kvalitní, proto je vhodnější méně složité obrázky 

přepsat či překreslit. 

Kapitola 5.6. Konkurence by měla být zpracována důkladněji např. pomocí analýzy konkurence, popř. 

tuto kapitolu vůbec nezařazovat. 

V kapitole 7., zejména v části, kde autorka hodnotí dosavadní komunikační mix zkoumaného subjektu, 

by bylo vhodné doplnit o kvantitativní zhodnocení, např. vývoj počtu členů v návaznosti na výdaje na 
propagaci, atd. Dané subjektivní hodnocení nemá takovou vypovídající hodnotu jako určité objektivní 

kvantitativní i kvalitativní výsledky zpětné vazby marketingové komunikace. 

Otázky k obhajobě: 
1. Věděla by autorka, jak se v marketingové praxi označuje jí zmíněná „komunikace v prodejním nebo 

nákupním místě“, kterou uvádí v teoretické části? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
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