Katedra filozofie
PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE
Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářskáPosudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponentaPráci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Mgr. Lada HanzelínováPráci předložil(a): Renata JavůrkováNázev práce: Komunikace jako základ obchodního úspěchu1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):Podle Zásad pro vypracování BP mělo být cílem poskytnout informace, proč je komunikace hybnou silou marketingu a prodeje. Takovéto explicitní informace práce neuvádí, zpracovává obecně komunikaci v obchodě s ohledem na různé druhy marketingové komunikace. Hlavní zaměření na osobní prodej je definováno v úvodu a je tématem prostupujícím jednotlivé části. Cíl práce proto můžeme považovat za splněný.2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.): Práce je popisná, s přesahem mezi teorií komunikace a obchodními dovednostmi, což je potřeba považovat za klad. Autorka vycházela z vlastních zkušeností v oblasti obchodního vyjednávání a do práce zahrnula i krátkou reflexi praktického nácviku komunikace. 3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): Jazykový projev je kultivovaný, text plynulý, použité citace převážně podle normy (mimo literatury z internetových zdrojů). Kapitoly jsou vyvážené, přílohy vhodné. Nestandardní však je, že definice nejsou používány definice formou citací, ale jakési vlastní výklady či souhrny.4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):Shromážděný teoretický materiál společně s deklarovanou praxí autorky mohl být ještě lépe využit, pokud by došlo k uvedení praktických příkladů či návodů v jednotlivých zpracovávaných částech. Práce však splňuje náležitosti a požadavky kladené na bakalářskou práci.5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):1) ve smyslu "manipulace vlastní mysli", jak je uvedeno na str. 8 - jaké techniky byly využiti k tomuto nácviku?2) Pokud může být MBTI (dle str. 28) prospěšné pro obchodní komunikaci - jak se toto realizuje, případně k čemu dalšímu se MBTI používá nejčastěji?6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Velmi dobřeDatum: 	12. 5. 2013							Podpis:
