
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení studenta:  

Maria Podlucká  

Název práce:  

Podpora prodeje a propagace sportovní značky  

Cíl práce (body zadání):   
1. Shrňte teoretická východiska marketingové komunikace formou rešerše. 

2. Popište zvolený produkt a jeho cílovou skupinu. Zhodnoťte stávající způsob marketingové komunikace 

firmy, která vybraný produkt distribuuje. 

3. Vyhledejte konkurenční firmy, analyzujte jejich způsob marketingové komunikace.  

4. Vytvořte vlastní grafický návrh podporující nový způsob marketingové komunikace zvolené firmy.  

Hodnocení přístupu studenta k řešení práce: 

Téma, které si studentka vybrala, vypadá zdánlivě jednoduché, ale opak je pravdou. Vytvořit 

návrh podpory prodeje a komunikace se zákazníkem vyžaduje od studentky velkou dávku 

kreativity a invence. Je třeba důkladně analyzovat konkurenci a návrh opřít o získané 

poznatky. Dle mého názoru mohla předložená práce obsahovat preciznější analýzu 

konkurence a kreativnější návrh propagace. Vzhledem k malému počtu konzultací však 

nemohu posoudit, čím byl výsledek práce ovlivněn, zda nedostatkem času na vypracování či 

jinou příčinou.  

Obsah práce s důrazem na hodnocení zda byl splněn cíl práce a body zadání: 

Shrnutí teoretických východisek marketingové komunikace (bod první zadání BP) je 

obsaženo na stránkách 4-20. Bod zadání č. 1 byl splněn, ba dokonce je mu věnováno až příliš 

prostoru, vzhledem k tomu, že práce čítá 36 stran.  

Druhý bod zadání, tj. popis produktu, stávající způsob komunikace firmy, odpovídá stránkám 

21-22. Domnívám se, že zde by se studentka měla více rozepsat. Zejména pak pracovat 

s teorií, kterou v předchozích oddílech sáhodlouze vypsala, zmíním jen některé pasáže, které 

mohla studentka do popisu vložit (výrobek má tři vrstvy, v praktické části tyto vědomosti 

uplatněny nejsou. Stejně tak logo, v práci je jen obrázek, postrádám analýzu, proč je zrovna 

takové, jaké jsou jeho plusy či mínusy. Komunikační mix, opět praktické uplatnění vědomostí 

je minimální, strohé.) Buď měly tyto teoretické pasáže být diskutovány v praktické části nebo 

součástí práce neměly být, protože těchto vědomostí studentka nevyužívá. 

Bod č. 3 - Vyhledejte konkurenční firmy a analyzujte jejich způsob marketingové 

komunikace. K tématu se vztahují opět pouze dvě stránky. Jediná tvrdá data obsahuje 

tabulka 2, kdy produkt legíny značky Angel's design (579 Kč) je porovnáván z hlediska ceny 

s výrobem od tří konkurenčních firem. Rovněž tuto pasáž neshledávám příliš tvůrčí ani 

rozsáhlou. 

Bod č. 4, "    vytvořte vlastní grafický návrh podporující nový způsob marketingové 

komunikace…". Výsledek návrhu nalézáme na straně 30-34. Dle mého názoru opět velmi 

stručné, vzhledem k tomu, že grafické návrhy jsou na dvou stranách.  

Přes uvedené výhrady věřím, že studentka bude schopná své myšlenky lépe ústně prezentovat 

a práci obhájit.  

Splnění bodů zadání: Body zadání byly splněny. 

 

 

 



 

Hodnocení formálního zpracování práce: 

Struktura práce:  Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Členění textu 

do podkapitol je až příliš podrobné, z čehož plyne výsledné umístění jedné až dvou podkapitol 

na každé stránce, což je nadbytečné. 

Stylistická a gramatická úroveň práce:  

Práce obsahuje gramatické a další chyby například na straně 33: 

"… mnozí si na tento stav zvykly ..." mělo být "zvykli" 

"… výhodami e-shopu jsou nákup z pohodlí domova, …" mělo být "výhodami e-shopu jsou:" 

"…a popřípadě když nebude zboží sedět, …" absence interpunkčního znaménka. 

  

Formální úprava (tabulky, grafy, rovnice): Tabulky a grafy jsou správně titulkovány a existují 

na ně v textu odkazy. 

Informační zdroje: Práce obsahuje 38 informačních zdrojů, což je pro bakalářskou práci 

chvályhodné.  

Informační zdroje byly použity v souladu s Autorským zákonem. 

Hodnocení odborné a teoretické úrovně:   

Jak bylo deklarováni, studentka nedokázala uplatnit teoretické vědomosti v praktické části. 

Z uvedených zdrojů je vypsáno množství teorie a odborných termínu, ale v praktické části 

jsou získané vědomostí uplatněny jen minimálně. 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1) Popište cílovou skupinu zákazníků na vybraný produkt a objasněte, jaká byla komunikace 

s cílovou skupinou v době korona virové epidemie.  

2) Jaké ponaučení jste z této komunikace vyvodila?  

Předložená práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: velmi dobře mínus. 

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

V Liberci dne 3. 9. 2021 Ing. Ludmila FRIDRICHOVÁ, Ph.D. 

 vedoucí práce 

  


