
Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS

A
1
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1,5
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D
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E
J

F
5

I Nráročnosti tématu prěrce X

2 Splnění cílů práce X

J Teoretické části práce x
4 Praktické části práce

(analytická část)
x

5 Praktické části práce
(řešící část)

X

6 Formální urovně práce X
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Lnabýza marketingových aktivit Zoo Olomouc

Hodnoceď v jednotlivých kritériích označte znakemX) v pffslušné urovni.

(obratte, prosím, list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře.)



Celkové hodnocení prérce aotázky k obhajobě:
(otÁzky uvádí vedoucí práce i oponent)

Řešitelka bakalrířské práce si zvolila atraktirmí, avšak velmi obtížné téma, které vyŽadujedůkladnou přípravu, studium odborné literďury a pramenů. Rovněž zpracování empirické
části formou dotazníkového šetření realizovanéLo v areálu Zoo blo-o.," probíhalo
v nríročných podmínkách vysoké návštěrmosti.

Jsem přesvědčen, že se slečna Smolková s tématem sží|a a přistupoval a k zptacování
bakalrířské ptáce zodpovědně a s pílí. Během celého období p,i" i"iěiáti""o vyhledávalapříležitosti k návštěvě zoo, aktivně vystupovala při konzuliacích a případné návrhy apřipomínky smysluplně zapracova|a jak do teoretické, tak i do praktické částisvé práce.

Výsledky dotazníkového šetření jsou jistě pffnosem jak pro vlastní studium řešitelky, tak i pro
yedení zoo při ak<hsa|izováni marketingových stratógií a proto je považujeme za hodnotné.
Přimlouvali bychom se k většímu počtu respondent-ů, niómenď 

"hap"-.l 
že je to nelehký

úkol, kÍeý lze splnit až se získávánimdalší praxe

otévky k obhajobě:

o Z č,eho studentka vycháne|apři zpracoviíní srovniíní zoologickýchzahradv ČRz
o Na zák|adě čeho volila sfudentkajednotlivé položky dotazníku?
o Jaké aktivity by sfudentkazvo|i|apři oslovovrání potenci á|ruchnávštěvníků zoo?

Návrh na klasifik aci baka|ařské práce: velmi dobře

V Olomouci dne 21. S. 2009

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:
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Lz lu<t--
podpis oponenta BP

Stupeň klasifikace:

Při návrhu klasifikace nedostatečně (F), se doporučuje přítomnost příslušného hodnotitele'


