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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Event marketingová strategie vybraného podniku 
Jméno autora: Bc. Klára Havelková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Petra Králová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem diplomové práce je navržení event. Marketingové strategie značky pro vybraný podnik.  
 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 je jasně stanoveno a práce se od stanoveného zadání neodchyluje.  
 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Práce se zabývá především praktickou organizací daného eventu. Doporučovala bych zaměření se více na 
vyhodnocení daného eventu z hlediska ekonomických přínosů a doporučovala bych zmínit návrhy na následné 
zhodnocení přínosů plánovaného eventu.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o navržení event marketingové strategie, doporučovala bych komplexní pohled na 
problematiku eventů ve vybrané firmě, nejen navržení jednoho eventu. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je v souladu s požadavky. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je v souladu s požadavky. 
 
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. 
Použité literární zdroje jsou relevantní k danému tématu. Citační korektnost je na standardní úrovni. 
 
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. 
Práce představuje standardní zdroj informací pro analyzovanou společnost. Analýzy jsou na průměrné úrovni. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Autorka předložené práce splnila vytyčený cíl práce a lze ji doporučit k obhajobě. Oponent práce považuje 
teoretickou i praktickou část práce za průměrnou. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Navržené otázky: 
Jak ekonomický přínos má popisovaný event – teambuilding? 
Jakým způsobem jsou doporučující lékaři motivováni ke spolupráci? 
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