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Slovní hodnocení práce
Diplomantka si za téma své práce vybrala velice důležité a aktuální téma získávání znalostí
z marketingových dat.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomantka začleňuje
téma do širšího kontextu a definuje základní pojmový aparát (přičemž vyjasňuje některé
terminologické nejasnosti ovlivněné poměrně turbulentním vývojem v průběhu posledních
let). I když jsou na počátku práce některá terminologická vymezení uvedena duplicitně až
triplicitně, práce je v této části dobře vyvážená a strukturovaná. Studentka prokazuje velice
dobrou znalost problematiky v teoretické rovině, dokládá schopnost pracovat s českými a
zahraničními odbornými zdroji a řádně cituje. Oceňuji zejména začlenění relevantních
případových studií, které vytvářejí jakýsi přirozený přechodový můstek mezi teoretickou a
praktickou částí práce.
V druhé části práce studentka přesvědčivě prokazuje schopnost aplikace odborných znalostí
v praxi. Oceňuji metodologickou čistotu, přehlednost a preciznost zpracování. Text je doplněn
přehlednými vizualizacemi výstupů.
V závěru je DP doplněna seznamem literatury, obrázků, zkratek i SQL dotazů použitých
v praktické části práce.
Stylistická i gramatická stránka práce je na velice dobré úrovni. Chyby se vyskytují pouze
výjimečně (ranná fáze – 31,41, interpunkce – 50, 72). Anglický název práce je uveden s
malými písmeny.
U obhajoby bych byla ráda, kdyby diplomantka shrnula nejvýznamnější výzvy, které je nutné
z jejího pohledu do budoucna vyřešit pro praktické využití velkých dat v praxi.
Doporučuji zvážit možnost dalšího rozpracování tématu v rámci doktorského studia.
V souladu s výše uvedeným hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Marie
Kazárové stupněm výborně.
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Odpovídá požadavkům na DP

40 bodů

přínos a novost práce

Odpovídá požadavkům na DP

20 bodů

citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

Odpovídá požadavkům na DP

20 bodů

slohové zpracování

Viz slovní hodnocení

15 bodů

gramatika textu

Viz slovní hodnocení

4 body

CELKEM

99 bodů

Výsledné hodnocení práce
Bodový zisk za práci

Hodnocení práce

0 – 50 bodů

Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů

Dobře (3)

61 – 80 bodů

Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů

Výborně (1)

V

Praze dne

14.1.2019

PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
jméno a příjmení zhotovitele posudku
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