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A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 

 

Hodnocení oponenta diplomové práce 

Autor práce Bc. Jana Konečná 

Název práce Integrovaná marketingová komunikace pekárny Anežka 

Obor/forma studia MK PS 

Akademický rok 2012/2013 

Autor posudku Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. 

 
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 a

4 Úroveň analytické části práce 50 d

5 Úroveň projektové části práce 50 b

6 Splnění cíle práce 60 a

7 Struktura a logika textu 40 a

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 b

9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 c

10 Jazyková a formální úroveň práce 20 a

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,42 B

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce je zpracována v souladu s požadavky na kvalifikační práci. Také 
struktura i rozsah práce jsou naplněny. V teoretické části autorka využila relevantní 
informační zdroje, které řádně citovala. Tato část je na velmi dobré úrovni. V praktické části 
autorka avizuje realizaci a vyhodnocení tří analýz, nicméně tyto analýzy vykazují určité 
nedostatky, a to především ve stanovení jasných kriterií pro analytický proces a způsob jejich 
vyhodnocení. Díky těmto nedostatkům není zcela jasné, k jakým konkrétním závěrům 
autorka došla a jaká východiska byla využita pro projektovou část. V projektové části autorka 
sice odkazuje na závěry analýz, ovšem ty jsou formulovány spíše v obecné rovině.  I přes tyto 
výhrady je konečný projekt zpracován fakticky na velmi dobré úrovni. Také jazyková i 
stylistická stránka jsou v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě.  
    
Otázky k obhajobě:  

1. Jasně formulujte průběh a závěry hloubkových pohovorů. 
2. Stručně a přehledně charakterizujte závěry analýzy marketingových komunikací a 

znázorněte v přehledné tabulce. 
3. Která forma marketingových komunikací je pro pekárnu nejdůležitější a která 

nejméně důležitá. Které by se mohla pekárna vlivem ekonomické krize vzdát? 
 
 

Ve Zlíně dne  7. 5. 2013    Podpis: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. 


