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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketing portálu iKariéra 
Jméno autora: Ondřej Barda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Barbora Joudalová, MBA 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl za úkol zpracovat průměrně náročné zadání bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Zadání bylo splněno, avšak s výhradami. Teoretická část čerpá z poměrně málo zdrojů, student v ní nevyužil metodu 
porovnání zdrojů, v praktické části je stěžejní části práce – tedy vlastním návrhům - věnován jen malý prostor. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student práci konzultoval velmi málo (pouze část teoretické části a návrh dotazníku), na komentáře a připomínky 
nereagoval. Finální verzi před odevzdáním nepředložil. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v teoretické části zpracoval problematiku marketingové komunikace a částečně i marketingového výzkumu, 
pracoval však s málo zdroji. V návrhové části student vychází jen z výsledků dotazníkového šetření (90 respondentů), jehož 
interpretace je v některých případech diskutabilní a tvrzení by zasloužila kvalifikovanější interpretaci. V práci zcela 
postrádám harmonogram a vysvětlení odhadovaných nákladů (str. 36), které podle mého názoru neodpovídají realitě. 
Rovněž návrh zhodnocení nové komunikace není rozpracován do patřičných podrobností. Je diskutabilní, zda navrhovaná 
opatření vůbec mohou přispět ke zvýšení návštěvnosti portálu. Pro praktickou využitelnost práce by ji bylo potřeba 
dopracovat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práci by prospěla závěrečná jazyková korektura, rovněž typografické stránce měla být věnována větší pozornost (používání 
různých fontů nejen u obsahu, ale i v práci samotné – např. nadpisy u 3.5 a 3.6, závěr; nepřehlednost a špatná struktura na 
str. 13, tabulka 1). U některých obrázků není uveden zdroj (obr. 1 na str. 7), model na str. 8 není popsán vůbec. Kromě 
obrázku 1 na str. 7 je další obrázek 1 na str. 23, duplicita v číslování je i u obrázku 2. V seznamu literatury chybí uvedení 
zdroje 2. Dotazník, o který se opírá návrhová část není v práci uveden vůbec. Některé názvy kapitol neodpovídají jejich 
obsahu (3.3, 3.5). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Práce byla zkontrolována na plagiátorství v systému Theses. Použité zdroje jsou velmi omezené, v textu není vždy zcela 
zřejmé, kdy jde o převzaté myšlenky a kdy se jedná o vlastní úvahy a hodnocení. 

 

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. 
Téma práce je zajímavé, student si ho vybral sám, výsledné zpracování však nekoresponduje s jeho počátečním nadšení při 
zadání práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student práci měl věnovat větší pozornost, v teoretické části pracoval pouze s omezeným počtem zdrojů, 
návrhová část je jen velmi stručná a nedostatečně zdůvodněná, opírá se pouze o provedené dotazníkové šetření 
(90 respondentů), současná marketingová komunikace není řádně analyzována. Cíle komunikace nejsou 
pregnantně formulovány (SMART), proto i návrh zhodnocení je formulován jen obecně. Práci by prospělo 
dopracování ve všech částech. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Otázky k obhajobě: 
 

 
1. Kdo je hlavní cílovou skupinou portálu iKariéra? 

 
2. Okomentujte rozdíl mezi nově zaregistrovanými firmami a studenty za rok 2016. Co z něj můžete 

vyvodit? 
 

3. U sociální sítě Facebook navrhujete zveřejňování příspěvků 3 x týdně, raději však každý den – bude co 
zveřejňovat? 

 
4. Formulujte cíle komunikační kampaně dle metodiky SMART. 

 
Datum: 31.8.2017     Podpis: 


