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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:
1
     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Předložená bakalářská práce se věnuje tématu inovativní marketingové komunikace a analyzuje 

fenomén blogu v oblasti cestovního ruchu. Zdařilý a pečlivě zpracovaný teoretický rámec doplňuje 

analýza čtyř zvolených blogů, která je v závěrečné kapitole doplněna o praktickou část, sestávající 

z vytvořeného dotazníku a pozdější interpretace získaných dat. Téma je zpracováno dostatečně široce, 

metody tvorby a zpracování dotazníkového šetření jsou zvoleny vhodně, interpretace výsledků se opírá 

o získaná data. Závěrečná sada doporučení vychází z interpretovaných výsledků a střízlivě shrnuje 

výzkumnou práci. Styl práce je věcný, cíle jsou stanoveny reálně, výzkum bez přehaných očekávání. 

Celkově se jedná o práci zdařilou. Hodnotím ji stupněm výborně.   
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Metodické poznámky: 

 
1
 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  

2
 Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 

3
 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte spolu s bakalářskou/diplomovou prací na sekretariát Katedry marketingu, obchodu a služeb, Fakulta 

ekonomická ZČU – v případě plzeňské části fakulty: Husova 11 - Plzeň 306 14; v případě chebské části fakulty: Hradební 

22 – Cheb 350 11 (viz www.fek.zcu.cz). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání 

originálu). 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
3
 

 

1. Lze v oborech služby v cestovním ruchu stanovit vhodnější či méně vhodné využití blogů vzhledem 

k věkovému rozmezí čtenářů? 

2. Domníváte se, že vzorce chování na sociálních sítích lze nějak využít v marketingu cestovního 

ruchu?            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 26. května 2017       Podpis hodnotitele  


