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Vplyv online marketingu na osoby rôznych vekových kategórií       

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
F - nedostatečně. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Otázky k obhajobě: 
1)  Co je virální marketing a které další prvky komunikačního mixu jsou schopny zvýšit jeho 
účinnost? 
2) Jakým způsobem jste získávala odpovědi věkové kategorie "0"- 6 let  (odpovědi: 13 dotazník, 62 
řízený rozhovor), je kladení tohoto typu otázek v této věkové kategorii v pořádku, když děti 
předškolního věku ještě nejsou schopny rozlišit a vnímat nástroje reklamy a rozlišovat pravdivost 
předkládaných informací?  
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Dle  mého názoru nebyl splněn bod 3 Zadání práce. Formulace hypotéz, otázky v rámci 
dotazníkového šetření  a následné zpracování výsledků neodpovídají svou formulací, rozsahem a 
výstupy požadované úrovni Bc. práce. 
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