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Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  Diplomová práce se věnuje dnes již tradiční problematice marketingové komunikace, 

která je však zpracována velmi kvalitně a erudovaně, s přímou návazností na praktické využití. To je 
třeba ocenit. Proporčně je práce vyvážená (teoretická část ve vhodném poměru k vlastnímu výzkumu).  

V teoretické části prokázala autorka schopnost zacházet s literaturou, i když setrvale neuvádí stránky 
při přímé citaci zdroje, což je běžným standardem. Evidentně má o problematice přehled a dokáže 

pojmy a teorii vyložit výstižným jazykem a také látku přehledně utřídit. Také výběr literatury je více 

než dostatečný a potvrzuje dobré zvládnutí tématu. Přesto se autorka nevyvarovala některých 
drobných chyb a překlepů: např. na s. 34 ve slově „falešný“ chybí písmeno „ch“. Někdy i hrubých chyb 

(s. 62 „ Výsledky dotazování přinesli…“). V teoretické části postrádám více vlastních stanovisek a 
komentářů. Jinak je však práci možno považovat za nadprůměrnou jak svým rozsahem, tak 

zpracováním. Použité metody jsou přiměřené cílům výzkumu a praktická využitelnost zřejmá. 

Připomínky (kromě výše zmíněných):  

1. Autorka setrvale neuvádí stránku při přímé citaci zdroje. 

2. Někdy jsou použité pojmy přímo nevhodné (přehlédnutí?). Např. na s. 43: „…kvalitativní 
výzkum byl proveden pomocí dotazníku…“ 

3. V dotazníku jsem objevil jednu naprosto nejasnou otázku (s.53 otázka č. 16): V současné 
době jste?“ Na což respondenti patrně stěží hledali vhodnou odpověď… patrně uniklo i 

pilotážní revizi.  

4. Analýza výsledků , resp. jejich interpretace mohla být bohatší. Často se v této části objevuje 
jen popis číselných údajů, bez snahy je nějak vysvětlit.¨ 



5. SWOT analýza čerpá jen z vlastní úvahy autorky a otázky na silné stránky, ohrožení atp. 

mohly být včleněny i do dotazníku.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. O jaký druh validity se jednalo  při realizaci  pilotáže dotazníku ? (s.46) 

2. Jaké druhy validity ještě znáte a jak byste je měřila? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  velmi dobře  až výborně. 

 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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