
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Veronika Zbořilová 

Název práce:  Marketingová komunikace Mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu 2013 

Cíl práce: Zhodnocení marketingové komunikace MS v akrobatickém rock and rollu 2009 a návrh 
marketingové komunikace pro rok 2013. 

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 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

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

b) Samostatnost při zpracování tématu – autorka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultovala a komunikovala s vedoucím práce. 

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

d) Práce s literaturou – autorka využívá celkem 20 zdrojů, z toho 7 zahraničních, čímž splňuje 

minimální požadavky kladené na tuto práci. Autorka v teoretické části dále vhodně doplňuje 
citace svým vlastním komentářem i vlastní tvorbou (např. tabulka č. 1 na str. 27). Bohužel 

počet zdrojů splňuje pouze minimální požadavky, proto je zde ještě malá rezerva. 

e) Adekvátnost použitých metod – Metody pro tento typ práce jsou adekvátní a vhodné. 

f) Hloubka tematické analýzy – hloubka provedených analýz i konkrétnost návrhů je dostatečná. 

g) Úprava práce – návrh jednotlivých prvků marketingové komunikace je (kromě souhrnných 

tabulek a rozvrhů) zpracován do souvislého textu. Zde by bylo vhodnější lépe text 

strukturovat např. do jednotlivých sekcí, nebo odrážek. Některé tabulky v práci přesahují 
vymezené okraje pro bakalářskou práci. 

h) Stylistická úroveň – stylistika psaného textu je v pořádku. 

Otázky k obhajobě: 

Otázky k obhajobě nemám, mohou však nějaké vyplynout z průběhu obhajoby. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 
 

V Praze dne 15.5.2012 
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