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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání je průměrně náročné, standardní a bylo splněno.

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 je standardní a bylo splněno.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený způsob je obvyklý.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Autorka vhodně kombinovala teoretické poznatky a údaje z praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V diplomové práci jsem nenašel závažné formální ani obsahové nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi 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 odpovídá zaměření diplomové práce.

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.
Chybí ekonomické údaje, které lze jednoduše získat z elektronických zdrojů informací.
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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.
Pečlivě zpracovaná diplomová práce se skládá z 6 kapitol a závěru a samotná diplomová práce se zabývá
efektivitou online a off-line komunikačního mixu ve společnosti Form Factory s.r.o. na základě teoretických
poznatků dostupných z odborné literatury a praktických poznatků získaných prostřednictvím osobních schůzek a
rozhovorů s manažerem marketingu a dotazníkového šetření mezi zákazníky společnosti Form Factory s.r.o. Cílem
práce je analýza a zhodnocení současně využívaných nástrojů komunikačního mixu, jeho testování v kontextu
zákaznické cesty a návrh optimalizace.
V diplomové práci chybí základní ekonomické údaje o firmě i konkurenci.
Závěr by mohl být podrobnější a obsahovat i další údaje z diplomové práce.
Otázka:
Jako elektronické zdroje informací znáte a jaké údaje dávají pro analyzovanou firmu i její konkurenty?
Jak je v sociologii definován reprezentativní vzorek a bylo šetření provedeno na reprezentativním vzorku?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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