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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Naplnění tématu a rozsah práce 40 b
2 Nastavení cílů a metod práce 30 a

3 Úroveň teoretické části práce 50 b

4 Úroveň analytické části práce 50 d

5 Úroveň projektové části práce 50 b

6 Splnění cíle práce 60 b

7 Struktura a logika textu 40 c

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 a
9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 c

10 Jazyková a formální úroveň práce 20 b

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,52 C

 
Připomínky a hodnocení práce: 
Předložení diplomová práce je zpracována v souladu s požadavky na kvalifikační práci.  
Autor se zabýval tématem souvisejícím s podporou prodeje franšízových prodejen ve 
společnosti Vodafone Česká republika. Teoretická část je zpracována kvalitně s využitím 
relevantních informačních zdrojů včetně řádné citace.  U praktické části autor avizuje 
realizaci analýz marketingové komunikace a analýzu marketingových aktivit franšízových 
poboček. Tyto části jsou spíše interpretovány nikoli jako analýzy nýbrž jako popis stávajícího 
stavu. Pro potřebu analýz by bylo nutno stanovit kriteria a způsob vyhodnocení dílčích analýz 
a jejich stručné shrnutí. Také interpretace výsledků strukturovaných rozhovorů se specialisty 
je zakomponovaná do popisného textu. Pro zvýšení přehlednosti bych doporučila 
prezentovat průběh a výsledky rozhovorů v samostatné kapitole. Celkově praktická část 
působí nepřehledně a hodně popisně.  V závěru práce autor sice provedl shrnutí, ze kterého 
ovšem není zcela zřejmé, které závěry budou využity v projektu.  Projektový návrh působí 
sofistikovaně za předpokladu, že autor u obhajoby doplní výše zmiňovaná východiska 
z praktické části. Práci doporučuji k obhajobě     
 
Otázky k obhajobě:  

1. Které analýzy byly základem pro formulaci výhod, nevýhod a hrozeb lokálního 
marketingu? 

2. Stručně a jasně formulujte průběh a výsledky strukturovaných rozhovorů se 
specialisty. 

3. Ovlivňuje fungování franšízových prodejen současná finanční krize? 
 
Ve Zlíně dne 8. Května 2013    Podpis:  Radomila Soukalová 


