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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Budování značky v prostředí akademických institucí 

Jméno autora: Bc. Aleš Górecki 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (13116) 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Centrum znalostního managementu (13393) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání a celou práci považuji za náročnější, protože akademické prostředí je svým charakterem velmi specifické. Na 
technicky zaměřených školách je obvykle kladen důraz spíše na samotnou výuku, výzkum a spolupráci na projektech, než 
záležitosti spojené s organizací a propagací. Díky „akademickým“ svobodám a různorodosti pracovišť panuje často velká 
roztříštěnost názorů a myšlenek, což velmi komplikuje získání jednotného souhlasu. V neposlední řadě pak platí, že 
záležitostmi kolem propagace se často zabývají lidé, kteří nemají s touto činností žádné zkušenosti nebo jsou úzce 
zaměřeny jen na jednu formu propagace. Jakékoliv změny a nové návrhy je tak často nutné stavět od začátku, bez 
možnosti opřít se o předešlé zkušenosti. 

 

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. 

Zadání bylo z mého pohledu plně splněno.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Oceňuji aktivitu a vysokou míru samostatnosti studenta, spojenou se zapojením do týmu EK, který řešil a řeší problém 
malého počtu přihlášených studentů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student při své práci využil znalostí, získaných během studia. Jak vyplývá z textu, tak velkou část práce věnoval také 
detailnímu nastudování problematiky, spojené s marketingem a budováním značky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je sepsaná čitelně, text je provázaný. Našel jsem jen několik drobných překlepů, které ale nepůsobí rušivě. 
V závěrečné části, kde se hodnotí první výstupy nové marketingové kampaně, by se hodil obrázek / graf, který by hodnoty 
z kapitoly 6.6 umožnil vizuálně porovnat s předchozími roky.  

 

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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Výběr zdrojů považuji z pohledu potřeb práce za dostatečný. Výtku lze mít k číslování, kdy pořadí a číslování citací 
neodpovídá pořadí použití zdrojů v textu. 

 

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. 
K práci nemám žádné další připomínky. Oceňuji především skutečnost, že práce není jen teoretickým návrhem, ale naopak 
podkladem, který je již prakticky aplikován. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Přidanou hodnotu práce vidím především v tom, že se jedná o první ucelenější a používaný materiál, spojený 
s marketingovou aktivitou studijního programu na fakultě. Pokud se bude rada programu držet navržené strategie 
a dále ji rozvíjet, mohla by být práce, na základě dosažených reálných výstupů, inspirací i pro další programy, 
potažmo celou fakultu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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