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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 
Jméno autora: Dáša Pavlovová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma BP je průměrně hodnotím jaklo nenáročné/lehčí, s ohledme na to, že jde o standardní marketingovou případovou 
studii. Kvalita výsledku pak závisí především na míře inovativnosti, kreativity, kvalitě analýzy apod. a nadstandardního 
výsledku lze dosáhnout pouze v případě integrace teoretických poznatků a praktických zkušeností. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Studentka zadání BP splnila, i když nepřekročila kvalitativní rámec tohoto typu zadání a mantinely tradičního pojetí 
marketingu a nevyužila, ku mé lítosti, kreativní a inovativní potenciál tématu.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Studentka byl pracovala samostatně a v tématu se orientovala také samostatně, intenzivnější spolupráce s vedoucím práce 
by však vedla k výrazně lepšímu výsledku, stejně jako důslednějěí reflexe připomínek k metodickému rámci BP. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň bakalářské práce je dostatečná, před čtvrtstoletím by byla dokonce vynikající. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální aspekty BP odpovídají zadání, její jazyková úroveň je dobrá, nedostatky zanedbatelné.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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 si dobře pracuje se zdroji, citace jsou korektní. Výhrady lze mít k rozsahu rešeršní činnosti a znalostní bázi 
především teoretické části BP, byť jde zřejmě i o reflexi absolvované výuky marketingu a přetrvávající přístup ke 
zpracování závěrečných prací z marketingu obecně.  
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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. 
BP je velmi dobrá, využitelná v praxi, odrážející vynikající orientaci studenta v problematice. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
  
Přestože BP hodnotím kriticky, její úroveň je jistě dostatečná k tomu, aby byla úspěšně obhájena. Základ práce je 
dobře a poctivě zpracován, bohužel jí schází důkladnější věcná adjustace, identifikace provazeb mezi teoretickou  
a praktivkou částí a kvalitnější analýza. Na druhou stranu odráží vysokou kompetenci autorky uplatnit běžné 
teoretické poznatky v praxi. 
 
Diplomovou práci, s ohledem na její věcné i formální zpracování, doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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