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Hodnocení práce:
Bakalářská práce na téma Komunikační mix – jeho význam pro informování a přesvědčování
spotřebitele odpovídá požadavkům pro psaní závěrečných prací.
Teoretická část provádí rešerši literatury v oblasti marketingu služeb, marketingové komunikace či
marketinkového mixu. Dále se pak autorka věnuje modernějších nástrojům marketingového mixu.
Samotnou rešerši považuji za celkem zdařilou, i když bych doporučil autorce, aby se více soustředila na
novější publikace a na nejnovější přístupy k marketingové komunikaci. Autorka například uvádí Event
marketing a označuje ho za nový marketingový nástroj. Zrovna tento marketingový nástroj je znám již
z antiky, i když samozřejmě v této době nebyl teoreticky přesně definován.
Metodická část je sepsána vhodně. Pozitivně hodnotím uvedenou operacionalizaci, která čtenáři
pomáhá lépe se orientovat ve zkoumaném problému. Metodika práce je zvolena správně, nicméně by
mohla být rozpracována podrobněji, aby mohl být postup průzkumu v budoucnu zopakován.
Analytická část je zpracována dobře. Výsledky jsou přehledně vyhodnoceny a autorka je uvádí do
kontextu s cíli práce. I když například definice cílové skupiny je popsána velmi stroze. Uvedený
výsledek byl mimo jiné jasný bez provedení jakéhokoli průzkumu a dá se odhadnout. Z provedené
analýzy by spíše mělo vyplynout zúžení cílové skupiny tak, aby mohlo v rámci komunikace dojít
k lepšímu targetingu.
Syntetická část práce je to nejlepší, co se zde z obsahové stránky objevuje. Jednotlivé návrhy jsou
logické a přímo navazují na zjištěné výsledky práce. Pozitivně hodnotím i základní ekonomické rozvahy
návrhů. Návrhy také korespondují s teorií uvedenou v úvodní části textu. V tomto směru tedy autorka
navrhuje i komunikaci, která je v novějších publikacích uváděna jako neefektivní (reklama na autě či
letáčky).

Kapitola diskuze je zpracována chybně. Autorka vůbec nepochopila smysl akademické diskuze. Autorka
tuto část práce pojala jako shrnutí a úplně ignoruje návrat k teorii a porovnání svých výsledků v kontextu
teoretických poznatků.
Závěry práce odpovídají zjištěným informacím.
Zásadní nedostatky: nejsou.
Celkově práci považuji za nadprůměrnou.
Připomínky:
1. Cíl práce je sepsán komplikovaně; autorka si klade za cíl provedení analýzy. Samotná analýza
by ovšem měla sloužit pro splnění vyššího cíle.
2. Abstrakt práce je sepsán velmi obecně a o práci konkrétně nic neříká; není jasné jak autorka
postupovala a ani k čemu došla.
3. Anglický abstrakt má nízkou úroveň; jedná se pravděpodobně o nepodařený google překlad
české verze; v některých částech abstrakt nedává smysl.
4. Autorka práci často opírá o starší publikace, což v kontextu marketingu není nejvhodnější.
Uvedený marketing služeb se od roku 2007 změnil a i sám Kotler v novějších publikacích uvádí
jisté úpravy svých tvrzení.
5. V některých částech práce autorka nedodržuje předepsané formátování textu.
6. Autorka nemá sjednocené označení u obrázků, tabulek a grafů s tím, jak tyto části označuje
v textu.
7. Kapitola 7 je chybně členěna; autorka zde nedodržuje základní stylistická pravidla pro psaní
jakýchkoli textů; objevují se zde velmi strohé kapitoly, které mají pouze 2-3 řádky.
8. Autorka má drobné chyby v seznamu literatury – nedodržení citační normy.
Otázky k obhajobě:
1. Proč by mělo sportovní studio JOYFit zlepšovat svou marketingovou komunikaci? Jak je
naplněna kapacita studia?
2. Uveďte nějaký opravdu moderní nástroj marketingové mixu.
3. Proč považujete polepy na autě za kvalitní nástroj marketingové komunikace?
Práci doporučuji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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