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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Komunikační strategie vybrané IT společnosti 

Jméno autora: Kaletová Klára 

Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 

Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 

Oponent práce: Doc.RNDr.Bohumír Štědroň,CSc. 

Pracoviště oponenta 

práce: 

Katedra managementu FTVS UK 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání nepatří mezi obtížná zadání. 

 

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 splněno. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je možný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a 

z odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe. 

Odborná úroveň bakalářské práce je průměrná; autorka kombinovala obecně známé 

přístupy s praktickými poznatky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte 

typografickou a jazykovou stránku. 

Bakalářská práce neobsahuje závažné formální, gramatické ani stylistické nedostatky; 

možné jsou vhodnější formulace. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 

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. 

Výběr zdrojů je adekvátní a citace pod čarou jsou korektní.  

Je možný i jiný systém citace. Chybí ve zdrojích marketingová literatura, zaměřená na 

mezinárodní marketing.  

 

 

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. 

Bakalářská práce obsahuje minimum ekonomických informací; bylo vhodné analyzovat 

firmu elektronickými zdroji informací. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Bakalářská práce se skládá z 10 kapitol a závěru; zabývá se problematikou komunikační 

strategie vybrané IT společnosti. Cílem práce je zhodnotit současný komunikační mix 

vybraného podniku s  návrhem na zlepšení současného komunikačního mixu. Práce je 

rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na stručnou definici 

situační analýzy, segmentace, targetingu, positioningu, marketingového mixu a dále je 

zaměřená na komunikační mix s popisem jednotlivých nástrojů. Praktická část je zaměřena 

na podnik ComSource s.r.o. jeho charakteristiku, analýzu prostředí, segmentaci zákazníků 

a zhodnocení současného stavu. Součásti je dotazník, který zkoumá názor zákazníků na 

současný komunikační mix. Na základě získaných informací ze současného komunikačního 

mixu a dotazníku je koncipován návrh na zlepšení komunikační strategie. Chybí podrobnější 

ekonomické údaje získané např. z elektronických zdrojů informací. Chybí rovněž ve 
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zdrojích marketingová literatura, zaměřená na mezinárodní marketing, přestože firma má 

zahraniční pobočku. 

 

 

 

Otázky: 

1. Jaké elektronické zdroje informací znáte a jaké dávají výsledky u analyzované firmy 

a jejich konkurentů? 

2. Jak je v sociologii definován reprezentativní vzorek a bylo šetření prováděno na 

reprezentativním vzorku? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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