
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Libuše Rýznarová  

 

Název práce: Marketingový plán založení svatebního salónu 

Cíl práce (zadání): 

1. Proveďte rešerši a zpracujte teoretická východiska pro zpracování návrhu 

marketingového plánu pro založení svatebního salónu 

2. Popište a analyzujte současnou situaci na trhu ve zvoleném regionu v oblasti 

svatebních salónů 

3. Na základě marketingového průzkumu ověřte zájem o založení nového svatebního 

salónu a marketingový plán vypracujte 

 

Splnění bodů zadání bakalářské práce: ano  

 

1. Přístup studenta k řešení bakalářské práce: 

Tvůrčí přístup: ano 

Samostatnost posluchače při zpracování tématu: pracovala samostatně 

Celkový dojem z odvedené práce: dobrý 

Spolupráce s vedoucím: ano 

 

2. Kritéria hodnocení práce: 

a) Hodnocení teoretických znalostí: výborně - teoretická část bakalářské práce je 

vhodně vybraná a zpracovaná 

b) Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu: velmi dobře  

c) Adekvátnost použitých metod: velmi dobře  

d) Logická stavba práce: velmi dobře - práce má logickou stavbu, kapitoly na sebe 

navazují, ale ne vždy jsou údaje uvedeny na správném místě ( např. informace o 

počtu respondentů dotazníku až na konci kapitoly). 

e) Hloubka provedené syntézy ve vztahu k tématu: dobře - povrchní schopnost 

interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry 

f) Práce s literaturou - citace, odkazy: výborně  

g) Formální úprava práce (gramatika, grafy, tabulky): dobře - v práci se vyskytují 

pravopisné chyby, např. shoda podmětu s přísudkem na straně 10, 18, 22, 28, 33 

aj., občasné jsou i překlepy a špatné značení kapitol jako na str. 36 

h) Stylistická úroveň: velmi dobře  - použité větné vazby odpovídají odbornému textu 

bakalářské práce  

 

3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

  Připomínky k dotazníku:  vyhodnocení jednotlivých otázek je vhodně doplněno 

grafy, ale ne zcela přehledné je uvádění výsledků někdy v % a jindy v počtech 

odpovědí. 

Další připomínku mám k tabulce 13 na str. 54, kde jsou údaje o výpočtu výše platu 

zaměstnanců, ale ne mzdové náklady, které musí také zahrnovat sociální a zdravotní 

pojištění. 

V závěrečném ekonomickém plánu kladně hodnotím navrhované různé varianty 

vývoje firmy, ale v tabulce 25 je ve výpočtu množství klientek nejasná interpretace za 

měsíc, resp. rok. Žádám vysvětlit u obhajob. 



Práci doporučuji k obhajobě.  

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu . 

 

Navrhuji práci klasifikovat stupněm:velmi dobře-minus 

Výsledek kontroly na plagiátorství, zda nedošlo k úmyslnému neoprávněnému užití díla 

jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví, 

byl negativní. 

 

  ........................................................  

15.1.2020 v Liberci Ing. Hana Štočková 

 


