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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh marketingové kampaně 
Jméno autora: Tereza Niesnerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Otta Maček 
Pracoviště oponenta práce: SAP Services s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka si zvolila téma návrhu marketingové kampaně vybraného volnočasového podniku, které je velmi obsáhlé a existuje 
mnoho způsobů, jak toto téma uchopit. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autorka náležitě splnila zadání včetně stanovených cílů. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka vytvořila marketingový plán, který vychází z realistických očekávání a stanovuje dosažitelné cíle.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka využívá mnoho různých relevantních zdrojů a prolíná je častými komentáři a podklady získaných z praxe.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána srozumitelně se zachováním odbornosti odpovídajícím dané problematice. Výjimečně je použit jazyk 
neodpovídající odbornému textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Studentka prokázala nadstandardní schopnost práce s odbornými texty. Využívala relevantní zdroje v elektronické i tištěné 
podobě. Hojně využívala interní zdroje firmy 4Fresh s.r.o. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená práce se zabývá marketingovým plánem volnočasového podniku. Autorka nejprve zpracovává dané 
téma z pohledu teorie marketingu a komunikace, následně tyto teoretické poznatky aplikuje i v následných 
kapitolách. Ve druhé kapitole předkládá návrh marketingové kampaně a následně analyzuje veškeré současné 
marketingové aktivity firmy 4Fresh s.r.o. Pro dosažení stanoveného cíle využívá několik marketingových nástrojů. 
Práce je obsahově na velmi dobré odborné úrovni, autorka využila mnoho různých zdrojů.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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