
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Petra Kohoutová 

Název práce:  Marketingová komunikace Juniorského maratonu společnosti Prague 
International Marathon, s.r.o. 

Cíl práce: popis a zhodnocení marketingové komunikace Juniorského maratonu společnosti Prague 
International Marathon, s.r.o. na základě provedených analýz a vytvoření návrhu na zefektivnění 
marketingové komunikace. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

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, návrhy by však mohly být rozsáhlejší. 

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

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem k tématu. Práce je však 
lehce nevyvážená zejména s ohledem na zpracované návrhy, kterým jsou věnovány pouze 

čtyři strany. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 27 zdrojů, z toho 7 zahraničních, čímž jsou splněny 
stanovené požadavky na bakalářskou práci. Autorka vhodně kombinuje citace s vlastním 

komentářem. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní k tomuto typu práce. 

Zhodnocení marketingové komunikace je tak kvalitní a jasné. 

f) Hloubka tematické analýzy – teoretická část, analýza i zpracované hodnocení je dostatečné, 

podrobné a detailní. Návrhy (byť jsou velmi konkrétní a realizovatelné) mohly být poněkud 

rozsáhlejší. 

g) Úprava práce – autorka se nevyvarovala občasných nedostatků v podobě pravopisných chyb a 

dalších drobností v úpravě práce – viz níže připomínky. 

h) Stylistická úroveň – v tomto ohledu je práce v pořádku. 

Celkově je práce zpracována velmi pečlivě a kvalitně. Práce je navíc velmi efektivní z hlediska rozsahu 

a obsažených informací. Návrhy jsou realizovatelné, mohlo by jich však být více. 



Připomínky:  

Str. 14, 48 – zdroj objektu je uveden až na následující straně 

Str. 23 – pravopisné chyby – „cíle by měli …“ 

Str. 26 – při citaci v textu se uvádí pouze příjemní autorů, nikoliv celá jména 

Str. 48 – při psaní číslovky větší než dvanáct je vhodnější použít číslo, nikoliv slovo  

Otázky k obhajobě: 

1. Byly již zpracované návrhy komunikovány se společností PIM, s.r.o.? S jakým výsledkem? Začalo se 
už vyjednávat s navrženým potenciálními titulárními partnery? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 
V Praze dne 6.9.2013 

                                                                       ….......................................................... 

                                                    Mgr. Josef Voráček 
 


