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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta 
Tools, s.r.o. 

Jméno autora: Kateřina Plšková 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Lenka Rákosníková 
Pracoviště oponenta práce: Unilever ČR spol. s r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá úrovni bakalářské práce a  téma je velmi aktuální. Náročnost zvyšuje potřeba přístupu interním datům 
společnosti a jejich citlivosti a zároveň také neodostatek aktuálních a relevantních zdrojů z oblasti online marketingu. 

 

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 zadání splnila. 
 

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

Postup řešení a použité metody jsou zvoleny správně. Použité metody komparace při jednotlivých nástrojích v současné 
době použvaných je použitá vhodně pro zjištění jejich efektivity. Z této autorka vyvozuje jaké nástroje zanechat. Pro 
hledání nových možností byly použity agumenty zjištěné pozorováním cílové skupiny a jejího chování. Pro stanovení 
závěrečných doporučení je použitá syntéza již dříve zjištěných informací.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je velmi aktuální z pohledu tématu a zaměření práce. Staví na reálných datech společnosti a díky tomu je 
velmi praktická pro další využití. Autorka v práci zmiňuje i velmi současné události a jejich možný dopad na využití 
marketingového nástroje (např. Facebook – Cambridge analytica). Autorka ukazuje dobrou znalost online prostředí nejen 
B2B segmentu, ale ukazuje jeho rozdíly vs. B2C. Nezapomíná ani na offline, kde vhodně argumentuje pro a proti 
jednotlivých nástrojů. Páce ukazuje nejen dobré teoretické, ale především i praktické znalosti online marketingového 
prostředí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura práce je jasná a přehledná, logicky uspořádaná. Rozsah práce odpovídá bakalářské práci. V závěru práce chybí 
shnutí poznatků a přínosů práce. Závěr je pouze deskripce toho, jak autorka práci sestavila, ne toho k jakým závěrům došla 
a jaká doporučení práce přináší. 

 

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. 
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V porovnání s jinými tématy je při zpracování prací z oblasti online marketinu dosupných málo relevantních a stále 
aktuálních zdrojů. Přesto se autorce podařilo najít a využít řadu zdrojů, které jsou v textu dobře ocitované/parafrázované. 

 

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). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Závěrečná práce je dle mého názoru na velmi kvalitní úrovni. Autorka prokazuje znalost zvoleného tématu a na 
příkladu společnosti Manta ukazuje prakticky, jak opimalizovat portfolio marketingových nástrojů v B2B prostředí, 
což bylo cílem práce. Jasná a velmi přehledná struktura vede od teoretického základu až k samotnému řešení. 
Použité metody byly zvoleny vhodně. I přes horší dostupnost literatury k tématu autorka našla relevantní zdroje, 
které byly v práci správně ocitovány.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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