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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingová komunikace ve vybrané vzdělávací instituci 

Jméno autora: Barbora Vokrouhlíková (469300) 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Ing. Petra Jílková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Autorka práce předkládá k obhajobě závěrečnou práci věnovanou problematice marketingové komunikace. Zadání 
závěrečné práce je z pohledu teoretické i praktické části průměrně náročné. Pro jeho řešení bylo nezbytné čerpat 
z literárních zdrojů a současně využít a analyzovat interní informace a zkušenosti z praxe.  

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání s většími výhradami. Bakalářská práce se zabývala analýzou marketingové 
komunikace vybrané vzdělávací instituce. Cíl bakalářské práce je dohledatelný pouze ze zadání bakalářské práce (v úvodu a 
v abstraktu definování základního cíle bakalářské práce chybí). Teoretické ukotvení práce a definování základních pojmů je 
na zcela základní úrovni, analýza je velmi jednoduchá a navržená opatření pro sledovanou společnost jsou nedostatečně 
podložena. Problémem bakalářské práce je fakt, že autorka nemá základní přehled o komunikačním mixu, principech 
nastavení kampaně a tudíž z daného principu ani nemůže danou kampaň hodnotit a nastavit.  Z teoretického i praktického 
pohledu hodnotím práci jako neuspořádanou a neodpovídající základním principům. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Zvolený postup je pouze částečně vhodný. Autorka nevyužila možné spektrum nástrojů, které se dají v daném tématu využít. 
Nelze komunikační mix omezit jen na 3 nástroje a ty následně analyzovat jak v teoretické, tak v praktické části práce. (str. 
20 – „Díky jedinečnosti nabízených služeb i odlišnému charakteru trhu vzdělávacích institucí jsou některé nástroje 
komunikačního mixu účinnější než jiné. Těmi nejčastěji používanými jsou public relations, event marketing a online 
marketing.“) 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
 
 Práce je odborně pouze na dostatečné úrovni. Práce nemá logickou stavbu.  Autorka práci rozčlenila na teoretickou a 
aplikační část. V teoretické části si vymezila základní definice a postupy, které se týkají dané problematiky. Zásadní problém 
má oponentka s tím, že autorka neprovedla literární rešerši v dostatečné míře v kontextu zvoleného cíle práce a tématu.  
V praktické části aplikuje definované pojmy. Na základě všech získaných poznatků autorka navrhla několik opatření 
zaměřující se zejména na problémové oblasti. Tato opatření jsou však velmi jednoduchá. Zde mám zásadní problém 
s hloubkou analýzy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 
Formální a jazyková úroveň práce není v souladu s požadavky na závěrečnou práci. Autorka práci příliš člení (kapitoly o 1 
odstavci, příliš velké množství odrážek), v rámci práce má značné množství formálních a gramatických chyb. Práce 
nevykazuje akademický styl psaní, tj. souvislý text a vlastní úvahu autorky na základě vstupů.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Autorka si vybrala adekvátní odbornou literaturu a v teoretické části prokázala svoji schopnost s ní pracovat a využít ji k 
záměrům předložené práce. Autorka využila standardní počet informačních zdrojů. Autorku lze pochválit za citační 
korektnost v rámci teoretické části práce. Lze konstatovat, že výběr zdrojů a korektnosti citací je v souladu s metodikou. 

 

Další komentáře a hodnocení 

Autorka předložené práce splnila vytyčené cíle práce s většími výhradami, ale lze ji doporučit k obhajobě. 
Oponentka práce považuje teoretickou i aplikační část za podprůměrnou. Ke zvážení komisi dávám rozsah 
analýzy a návrhovou část. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 

Otázky k obhajobě: 
1/ V rámci práce jste navrhla opatření pro Vámi sledovanou společnost. Vyberte jedno, které je pro danou 
společnost zásadní realizovat z krátkodobého pohledu a pro toto řešení připravte argumentaci, očekávaný přínos 
a rozpočet. Dané komisi představte. 

 
Datum: 3.6.2019                                Podpis: Ing. Petra Jílková, Ph. D. 


