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Slovní hodnocení bakalářské práce 
 
Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie pro poskytovatele internetových služeb 

se dělí na teoretickou a praktickou část. Obě části jsou pojaty stručně, nicméně předepisovaný 

počet stran je dodržen. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základní pojmů souvisejících se 

zaměřením práce. Autor se zde odkazuje především na česky psanou literaturu a zdroje.  

 

V praktické části je z pohledu cíle práce důležitá zejména kapitola 2.6, ve které autor hodnotí 

účinnost jednotlivých marketingových kroků z pohledu nárůstu zákazníků společnosti TETA, s.r.o. 

Bohužel informace zde uvedené nejdou příliš do hloubky. Práce obsahuje také SWOT analýzu, 

kterou by ale bylo lepší zpracovat přehlednější grafickou formou. Autor se až přespříliš věnuje 

popisu společnosti TETA, s.r.o., ve které působí v rámci roční řízené praxe a naopak návrhu 

vhodných marketingových strategií je věnováno poměrně málo prostoru. Při zpracování se autor 

nevyhnul některým formálně-grafickým nedostatkům, například text na obrázku na straně 13 je 

špatně čitelný. 

 

Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm: velmi 

dobře minus.  

 


