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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Předložená bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, shrnující teorie 

komunikačního mixu, vybrané vzhledem k potřebám konkrétního podniku.  

V teoretické části se autor zaměřil na složky komunikačního mixu: reklamu, direct marketing, 

podporu prodeje, public relations, osobní prodej, event-marketing, sponzoring a on-line 

komunikaci. V navazující praktické části Michal Pilecký usiloval o praktickou aplikaci těchto 

složek do každodenní praxe společnosti AMCO s.r.o. (dodavatel vstupních surovin, především 

cukrářům a pekařům). V předložené bakalářské práci jde o skutečně existující, rodinný podnik, 

pouze nesoucí fiktivní název, odlišný od skutečného, z důvodů zachování obchodního tajemství. 

Otázku, které složky komunikačního mixu jsou pro předmětnou společnost nezbytné autor 

bakalářské práce zjišťoval pomocí řízených rozhovorů se zákazníky a prostřednictvím dotazníků. 

Z vyhodnocených rozhovorů a dotazníků autor následně čerpá svá řešení a praktické návrhy.  

 

Hlavní část bakalářské práce je věnována komunikaci prostřednictvím dotazníků. Ty bylo třeba 

utřídit a správně vyhodnotit (slovy i v grafické podobě). Každá otázka byla vyhodnocena pro 

získání vlastních autorových doporučení, vhodných pro praktickou aplikaci. V práci byly použity 

různé typy prstencových a sloupcových grafů, které výstižně dokreslují problematiku. Autor 

v podniku strávil mnoho času a tak jsou jeho postřehy i nabyté vlastní zkušenost přínosné také 

pro vlastníky předmětné firmy. Těm je třeba rovněž poděkovat, protože při psaní bakalářské 

práce projevili značnou dávku pochopení (kupříkladu poskytli kontakty na své oslovované 

zákazníky).  

Konstatuji, že autor Michal Pilecký prokázal schopnost řešit praktický problém. Jak 

teoretická, tak i praktická část jeho bakalářské práce, je napsána přehledně, obsahově v souladu 

se zadáním.  

 Celkově konstatuji, že bakalářská práce Michala Pileckého prokázala jeho schopnost 

analytického i syntetického myšlení. Práci jako celek hodnotím známkou (B) velmi dobře.  
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
  X    

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

  X    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 X     

Adekvátnost využitých metod práce   X    

Splnění cílů práce  X     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 X     

Odborný přínos práce   X    

Využitelnost práce v praxi  X     

Prezentace závěrů   X    

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 X     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

 

Otázky vedoucího k obhajobě diplomní práce: 

 

1. Prosím shrňte, k jakým praktickým závěrům jste dospěl. 

2. Stručně vyjádřete, co a komu navrhujete realizovat (na základě Vašich závěrů). 
 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:    ANO  

 
 

Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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