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 Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

  25 z 40 bodů 

Práce je zpracována přehledně, věnuje se jednomu konkrétnímu tématu. Práce odpovídá zadání a oponent je 

považuje za splněné. Nedostatky práce spatřuje oponent spíše v konkrétních věcných údajích, se kterými 

autorka pracuje, a které považuje oponent za problematické z hlediska marketingu, případně managementu 

služeb.  Z hlediska užití metodiky je sporné považovat pouze SWOT analýzu, vytvořenou jednou osobou 

(pravděpodobně interní zaměstnanec) za dostatečný výchozí bod pro marketingový audit. SWOT analýza 

detekuje závažný problém, který by bylo možné pojmenovat v rámci teorie marketingového mixu 7P jako 

„people“. Autorka analyzuje skupinu zákazníků, nikoli však plnohodnotně skupinu zaměstnanci. Právě v této 

oblasti detekuje oponent, na základě předložené analýzy, nejzávažnější hrozby i nedostatky. Rozdílného 

hodnocení ředitelky knihovny a ostatních zaměstnanců svědčí o nenaplnění konceptu vyvážené připravenosti 

organizace na změnu. Z hlediska auditu pak nedošlo k analyzování úspěšných marketingových kroků, čtenář 

musí být vybaven dostatečným odborným vnímáním, aby pochopil, kde je síla organizace. Příklady úspěchů, 

např. v roce 2015 mobilní knihovna na koupališti, nejsou nijak analyzovány. Právě úspěchy by měl 

marketingový audit odhalit a stavět na nich případné další cíle.  

Z hlediska metodologického by bylo vhodnější uvést SWOT analýzu na závěr, po té co dojde k detailnímu 

auditu všech aspektů vnitřních i vnějších entit ovlivňujících marketing. V práci chybí uvedení metod, které byly 

pro získání údajů (možná i událostí) pro SWOT analýzu významné. 

Významně polemizuji s autorkou, která na závěr uvádí, že SWOT analýza byla zpracována pečlivě. 

přínos  10 z 20 bodů 

Práce je přínosná pouze zdánlivě, vzhledem k metodickým chybám, je zatížena poměrně vysokou mírou v práci 

nedoložených tvrzení (SWOT analýza). Popis konkurence a možných partnerů knihovny je zpracován 

v dostatečném rozsahu (oponent je považuje za přínosné), nicméně v obou marketingových strategiích je jejich 

role žádná nebo marginální. 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

 5 z 20 bodů 

Autorka užívá v omezené míře zahraniční zdroje. Seznam citací je zpracován ve formě, která neodpovídá 

Harvardskému stylu citování – První prvek citace, rok. Další část citace. U popisu vnějších prvků (jednotlivé 

organizace je citování velmi omezené, pouze částečné), není tedy zřejmé, jak byly informace získávány 

(internet, osobní průzkum??) 



slohové zpracování Rozsah práce odpovídá požadavků F FUK. 

Text je čtivý, odborný styl, přes drobné 

nedostatky dostatečně aplikován.  

 

12 z 15 bodů 

gramatika textu Gramatické chyby nebo překlepy nejsou výrazným 

rysem práce a práce je v tomto bodě v dostatečné 

kvalitě.  

5 z 5 bodů 

      

CELKEM   62 bodů ze 100 

 


