
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Monika Komárková  

Název práce: Efektivita komunikační kampaně PumaOne tour 

Cíl práce: navrhnout doporučení pro rozvoj komunikační kampaně PumaFuture tour pro rok 2018, a 
to prostřednictvím vyhodnocení efektivity komunikační kampaně PumaOne tour 2017.  

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

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 

 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce splňuje stanovený cíl v dostatečném 

rozsahu i obsahu. Obsahově práci hodnotím jako velmi kvalitní, velmi podrobnou a zdařile  

zpracovanou. Zejména hodnotím nadprůměrně zpracované zhodnocení efektivity kampaně. 

Celkově je v práci vidět, že autorka se zajímá o toto téma, má dostatečné teoretické znalosti i 

praktické zkušenosti. Ty však možná způsobily některé nedostatky v podobě zpracování 

metodické části práce a především stylistiky textu. Vše viz níže dílčí hodnocení a připomínky. I 

tak však práci doporučuji k obhajobě. 

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

konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, odpovídá zvolenému tématu. Práce 

je dostatečně vyvážená, všem částem je věnován adekvátní rozsah. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 44 zdrojů, z toho 14 zahraničních, čímž vysoce 

převyšuje požadavky stanovené na bakalářskou práci. Teoretická východiska poskytují 

zajímavou rešerši k marketingové komunikaci, komunikačnímu plánování a event. marketingu. 

Autorka vhodně a věcně cituje. Pozitivně hodnotím zajímavé vlastní komentáře a kritická 

hodnocení, která se objevují zejména u jednotlivých definic. Teoretická část však obsahuje i 

témata, která nesouvisejí s praktickou částí, např. PEST analýza, SWOT analýza, apod. 

e) Adekvátnost použitých metod – zvolené metody jsou vhodné a adekvátní, vzhledem ke 

zvolenému tématu. Nicméně metodická část práce spíše popisuje teorii k jednotlivým 

metodám, jejich aplikaci již však znatelně méně. Právě aplikace jednotlivých metod, jejich 

způsob použití, postup, struktura, operacionalizace, apod. jsou žádoucí v této části práce. Dále 

je třeba, pokud je používáno pozorování, aby i tato metoda měla jasný postup a výsledek 

v podobě nějakého záznamu, jako je tomu tak u rozhovorů. V práci je pouze shrnutí bez 

jakékoliv struktury. 



f) Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy jsou podrobné a adekvátní. Velmi pozitivně 

hodnotím kapitolu 6, kde se autorka velmi pečlivě věnuje zhodnocení efektivity daného 

projektu. Toto zhodnocení je velmi detailní, podrobné a poskytuje tak dobrý podklad pro 

následující návrhy. Uvedené návrhy považuji za realizovatelné, navíc i některé již realizované 

(jak je v práci uvedeno). Celkově je v práci patrná zainteresovanost autorky v dané 

problematice a subjektu. To se poté projevuje v hloubce jednotlivých tematických oblastí. 

Stejně tak se autorka pečlivě věnovala diskuzi, kde odráží i zpracovaná teoretická východiska.  

g) Úprava práce – v práci jsou občasné nedostatky v podobě překlepů, apod. viz níže 

připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – Autorka v práci používá mnoho slangových výrazů v rámci marketingové 

praxe, podobně někdy formuluje text spíše jako sdělení marketingové komunikace, nikoliv text 

odborné práce. Vše viz níže připomínky. Občas také volí jazyk, který napovídá, že sama 

autorka je zástupce firmy Puma a píše například výrazy „Klíčovým datem pro nás bylo 18.9.“ , 

apod. Stylistika by měla celkově odpovídat akademické závěrečné práci a především by sama 

autorka měla vystupovat jakožto „nezávislý pozorovatel a hodnotitel“. 

Připomínky: 

Je třeba dát pozor na využívání výrazů „marketingová kampaň“ a „komunikační kampaň“, aby se tyto 

pojmy nezaměňovaly, jako tomu je v bakalářské práci občas. 

Str. 15 – chybějící závorka – „Voráček (2013 dále uvádí, že …“ 

Str. 19 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Následující dělení eventu, vychází z díla českého autora 

zaobírajícího se problematikou event managementu a event marketingu.“ 

Str. 20 – překlepy – „…sponozory, akcionáře, …“; „imegeový event marketing“ 

Str. 26 – chybějící mezera mezi slovy – „…je zdedůležité uvažovat …“ 

Str. 28 – překlep – „…který by žádný manažer nemělo pomíjet.“ 

Text na str. 34 o produktu v rámci projektu PumaOne je spíše marketingovým textem, nežli odborným 

pro závěrečnou akademickou práci. Podobně pak autorka využívá slangové výrazy, typické pro 

marketingovou praxi, jako např. „fotbalová speciálka“, „globál Pumy“, apod. 

Str. 41 – překlep – „…a vždy bylo zohledněna cena …“ 

Str. 44 – překlep – „… z určité vzdálenosti vztřelit na tuto branku.“ 

Str. 63 – nesprávné skloňování – „Součástí by byli využití instagramu Sportfotbalu, …“ 

V diskuzi chybějí řádné odkazy na zdroje, byť jsou uvedeni autoři. 

Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky. 

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

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 

 

V Praze dne 1.5.2018        

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

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


