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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Marketingová kampaň na aplikaci Tenpushapp 
Jméno autora: Dominik Čemus 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Mgr. David Gruber 
Pracoviště oponenta práce: DHB Projects s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Autor vychází z uvedeného cíle “návrhu marketingové kampaně”, kde k docílení využil marketingových nástrojů. 

 
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. 
Zadáním této bakalářské práce je návrh marketingové kampaně pro mobilní aplikaci Tenpushapp. Student charakterizoval 
obecně marketingové nástroje a v praktické části práce vypracoval analýzu. Následně se věnoval plánu propagace mobilní 
aplikace. Zadání práce bylo splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolená metoda se jeví jako vhodná. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
 
Autor prokázal, že je schopen aplikovat marketingové nástroje v praxi a ví jaké nástroje jsou vhodné pro propagaci mobilní 
aplikace.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Žádné výhrady. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Uvedenou literaturu lze nalézt převážně v teoretické části, kde je nejvíce obsažena. Lze jí považovat za vyhovující. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Žádný komentář. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Bakalářská práce pana Čemuse se zabývá marketingovou kampaní na aplikaci Tenpushapp. Kde je hlavní 
proměnou propagace. Autor splnil uvedené cíle práce a je možné tuto práci doporučit k obhajobě. 
 

1) Jaký dopad na aplikaci má obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR?  
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2) Z jakého důvodu se při propagaci aplikace, která je cílená především na mladší generace, nepoužije 
guerilla marketing?  

3) Existuje v App storu nebo Google Play podobná aplikace nebo je v tomto aplikace TenPushapp ojedinělá?  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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