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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Lukáš Nevídal 
Jméno autora: Budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: IVSRS 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: IVSRS MÚVS 

 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější. BP se věnuje tématu, které musí reflektovat aktuální diskurs a neobejde se bez znalosti 
praxe, při zpracování se nelze opírat pouze o teoretické (či spíše školometské) a obecné znalosti. 

 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela spl-
něny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady  
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalant zadání splnil beze zbytku. 
 
 

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. 
Bakalant přistoupil ke zpracování své DP velmi zodpovědně. Pravidelně a průběžně konzultoval, využil své znalosti z praxe, 
piloval metodický rámec práce. Z jeho přístupu bylo zjevné, že se orientuje v problematicke, dokáže identifikovat relace mezi 
praktickýmu zkušenostmi a teoretickým rámcem. Zjevná byla jeho ambice odevzdat donbrou práci a nikoli jen splnit man-
datorní podmínky pro ukončení studia.  

 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
BP má výbornou odbornou úroveň, kterou dokáže ocenit především expert s autentickou manažerskou a marketingovou 
praxí (která se ne vždy kryje se znalostí pouček z učebnic).  
Oceňuji mj. kohezi teoretické a praktické části, holistický přístup ke konkrétní a prakticky uplatnitelné problematice. Jde  
o závěrečnou práci bakalářského studia, tomu odpovídá i její metodický rámec postavený na analýze existujících věrnostních 
programů a jejich efektivitě.  
Ocenit lze i integraci zákaznického pohledu na problematuku, která nezřádka podléhá jen manažersky fachidiotickému po-
jetí. Mé pozitivní hodnocení odborné úrovně BP je ovlivněno i vlatsní empirickou znalostí popisovaného marketingového 
prostředí z pohledu mediálního manažera.  
Dalším pozitivním rysem hodnocené BP je, že se dokázala vymanit ze sterilních schémat rutinních prací na marketingová 
témata, zřejmě i díky praktickým zkušenostem bakalanta. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez výhrad. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte vý-
běr 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 citač-
ními zvyklostmi a normami. 
Bez výhrad – přiměřené zdroje, citační etika v pořádku. 

 
 

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 Lukáše Nevídala reprezentuje žádoucí, nerutinní a s praxí propojený výstup 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářskou práci, reflektující aktuální stav poznání a výborně integrující teoretické i praktické poznatky, doporu-
čuji k obhajobě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2021     Podpis:   Petr Štěpánek 


