
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Pavel Matoušek 

Název práce:  Firemní design lyžařské školy Maja Sport 

Cíl práce: návrh nového firemního designu pro lyžařskou školu Maja Sport s návrhem na jeho 
implementaci. 

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 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 – předložená bakalářská práce splňuje stanovený cíl, což je návrh 
nového firemního designu pro lyžařskou školu. I přesto, že je práce z hlediska náročnosti a 

metodického pojetí méně náročná, průměrná, vypracované návrhy jsou z mého pohledu velmi 

kvalitní a zdařilé. Pozitivně hodnotím praktickou využitelnost návrhů, stejně jako odraz 
současných moderních trendů v oblasti firemního s¨designu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, vzhledem ke zvolenému tématu a 
cíli práce. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 24 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž splňuje 

nároky, kladené na bakalářskou práci. Autor v některých částech teoretické části pouze cituje 
(byť nepřímo) bez dalšího vlastního textu (např. kapitoly 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 

apod.), v tomto ohledu jsou některé části teoretických východisek slabší. Jinak je však teorie 
adekvátně zpracovaná, obsahuje správně pouze takové oblasti, kterým se autor pak dále 

věnuje v praktické části. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou spíše průměrného charakteru. Z hlediska 
použitých výzkumných metod je práce průměrná, nevyužívá žádné náročné metody. Jejich 

použití je správné, v metodické části práce vše autor náležitě popisuje a vysvětluje. 

f) Hloubka tematické analýzy – jak teoretická část, tak i praktická je dostatečně podrobná, 

odpovídající úrovni bakalářské práce. Autor se dobře orientuje v problematice firemního 
designu a zvláště vytvořené návrhy považuji na nadprůměrně zdařilé. Autor také neopomněl 

na proces implementace samotného návrhu. 

g) Úprava práce – práce obsahuje drobné nedostatky v popisech objektů. 



h) Stylistická úroveň – stylistika jazyka zpracovaného textu je v pořádku a plně odpovídá 

standardům akademické práce. 

Připomínky:  

Obrázek č. 1 by měl být přeložen do češtiny, stejně jako je psaná celá práce. 

V práci autor používá různý formát popisků objektů (tabulky a obrázky). 

Str. 36 – překlep – „Nárhadním“ 

V kapitole 6.2.1 autor hodnotí současný používaný design na propagačních materiálech zkoumané 
lyžařské školy, nicméně oproti konkurenčním školám se nevyjadřuje k webovým stránkám, které jsou 

však zobrazeny na obrázku 38. Viz otázka k obhajobě č. 1. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jak byste zhodnotil a okomentoval design současných webových stránek lyžařské školy Maja Sport? 

2. Budou uvedené návrhy lyžařskou školou aplikovány v podobě, která je představena v bakalářské 
práci, včetně procesu implementace? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

 
V Praze dne 2.5.2016 

                                                                       ….......................................................... 
                                                     Mgr. Josef Voráček 
 


