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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Marketingový mix vybrané společnosti  
Jméno autora: Oleksandr Hayduk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS ČVUT v Praze, oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Andrea Konderová 
Pracoviště oponenta práce: MP Development a.s. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo popsat marketingový mix vybrané společnosti. Vyhodnotit, přiblížit a zanalyzovat nástroje 
marketingového mixu. Autor zvolil marketingový mix hotelové společnosti, konkrétně hotelu NH Prague City. 
 
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. 
Bakalářská práce je kromě úvodu a závěru rozdělená do šesti logicky navazujících kapitol. Celá práce je členěna na 
teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autor detailně věnuje vymezení a vysvětlení pojmů marketingového mixu. 
Detailně vypracovaný rozbor marketingové komunikace je vhodně doplněný řadou obrázků dovysvětlujících problematiku. 
Nejzajímavější oddílem teoretické části jsou nové trendy marketingové komunikace. 
Stežejší částí bakalářské práce je praktická část, ve které autor analyzuje marketingový mix hotelu NH Prague City. Začátek 
teoretické části je věnován vysvětlení historie, popisu procesu současného stavu a výbornému představení produktu. 
Přínosem je odhalení slabých stránek hotelu v marketingovém mixu, doplněným o vlastní názory a návrhy zlepšení. Kladně 
hodnotím vypracování plánu v oblasti sociálních sítí a webových stránek společnosti.  
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Cílem práce bylo najít mezeru v nových trendech marketingového mixu hotelu NH Prague. Autor zvolil dobrý postup 
k představení současnému stavu, kde čerpal data a informace z aktuálních zdrojů. Rozbor aktuálního postupu doplnil o svoje 
postoje a návrhy na zlepšení. Velkou část věnuje dnešním moderním trendům sociálních sítí, kde je vidět jeho výborná 
orientace a opodstatněné návrhy pro lepší výsledek. V této částí mi chybí ale propojení variant sociálních sítí (Facebook, 
další komunikační kanály Whatsupp, Viber), je zde pouze zaměření na Instagram.   
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Celkově lze usoudit, že autor se v dané problematice orientuje velmi dobře.  Odborná literarura je velmi dobře zvolená.  
Autor čerpá ze své osobní praxe, umí analyzovat přijatá data a pochopit pracovní prostředí. Je schopný velmi dobře 
vyhodnotit aktuální situaci a navrhnout poměrně velké množství zlepšení v prioritně nových a aktualních trendech 
marketingového mixu a komunikace. Závěrem bakalářské práce je kvalitní zhrnutí a vyhodnocení získaných poznatků a po 
věcné stránce splňuje cíl bakalářské práce.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je psaná logicky, kapitola navazují. Je hezky stylizovaná, bohužel s počtem gramatických chyb. Grafika 
zpracování práce včetně doplňujích tabulek je přehledná. 
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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. 
Použitá literatura je zvolená vhodně k dané problematice, zapracovaná efektivně na dobré úrovni, tituly cituje adekvátně. 
Autor byl schopný využít dostupné zdroje na trhu.  
 
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. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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