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I. Hodnocení zoracování tématu studentem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zoracování tématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a looická stavba (struktura) práce x
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Schoonost studenta zoracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů studenta x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formální úprava práce (text, tabulkv, qrafv) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Pokud budu vycházet Ze stanoveného cíle bakalářské práce, který je uveden vjejím Úvodu tj. ,,Cílem této práce je

ana|ýza současného postavení firmy na trhu za pomoci klasic\ých marketingových nástrojů", je dle mého názoru

cíl splněn, byt ne dostatečně precizně. Postavení analyzované společnosti na trhu by mělo b1it alespoň z části

definováno jasnými kvantifikátory, které by mohly b1it podkladem pro stanovení dalších hypotéz o trhu

samotném. Y Závěruje následně uveden cíl poněkud jinak,,Cílem této práce bylo tedy navrhnout marketingovou

strategii pro poskpovatele internetového připojení a kabelové televize na základě ana|ýz tržního prostředí a

vlastní kreativity.", kteý lze považovat za splněn bez zásadnějších výhrad.

Použité metodiky marketingového rozboru a metodiky analytické jsou v pořádku, byt v některých případech

moh]o dojít k preciznějšímu rozboru vedoucí k přesnějším výstupům.

Práce je po formální stránce ucelená, s]ohově až na drobnosti v pořádku, stylisticky na dobré úrovni.

Na práci oceňuji ýsledky a komentáře marketingoých aktivit, které byly během činnosti studenta ve firmě

provedeny a které mohou b1ýt jisým vodítkem pro marketingovou činnost podobných organizací.
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