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Hodnocení bakalářské práce1

:

úplné

Splnění cíle a zadáni:

z větší části

ěásteěné

vhodná
ěásteěně

nevhodná

x

Struktura BP (členěníkapitol,
vyváženost textu, logický sled):

vhodná

Využitíliteratury při zpracování
BP:
Úroveň práce s literaturou
(analÝza, svntéza):
Odkazování použitých zdrojů a
citace:

velmidobré

prumerne

velmidobrá
x
bezchybné

průměrná

x

vynikající

Volba a použitívhodných
metod k formulaci závěrů:

vúznamné

Možnépřínosy BP pro praxi
(příp.teorii):

x

vynikající

Vybavení práce tabulkami,
obrázky a přílohami:

Formální úprava (vzhled,
přehlednost):
Stylistická a gramatická úroveň
(čtivost, odborné vyjadřování,
pravopisné chvbv):

x

nesplněno

nizké

nedostatečné

s nedostatky

nedostatečná

bez citací
závažné
drobné
nedostatkv
nedostatkv
x
odpovídající odpovídající nedostateěné
částečně

x

průměrné

omezene

nevvužitelné

odpovídající odpovídající nedostateěné
částečně

X

velmidobrá

Drumerna

slabá

neuspokoiivá

velmidobrá

průměrná

slabá

neuspokoiivá

x

x

Poznámka: Doplňte do příslušnéhorámečku křížek.

Slovní hodnocení (v rozsahu min. 200 slov):
Cílem hodnocené bakalářské práce bylo shrnutíteoretických informací z oblasti event

marketingu a objasnění souvislostí s dalšímisoučástmi marketingového mixu. DalŠÍm
cílem mělo být i srovnání evropského a amerického přístupu k event marketingu.
Teoretické podklady, stejně jako praktickou část hodnocené bakalářské práce považuji za
velmi zdařilou, Co lehce postrádám je hlubší analÝza rozdílŮ mezi evropským a americkým
přístupem k tomuto typu marketingového nástroje.
S tím souvisí i využitíliteratury, které hodnotím jako průměrné. Existuje celá řada publikací
jak evropských, tak i amerických autorů, kteří se touto problematikou poměrně podrobně
zabývalí.
V něktených částech hodnocené bakalářské práce je teoretický popis zbytečně zdlouhavý
a zavád€jící. Oproti tomu pak velmi krátce až stručně vyznívď!í formulované závéry. To je
práci lehce na škodu, protože závěry jsou správné a mají zcela určitě význam pro
pochopení event marketingu pro osoby, které se s touto formou marketingu nesetkali. Ale
samozřejmě i pro samotného autora.
Stylisticky bych se vyvarovala příliš dlouhým souvětím a slovním spojení, které mohou
čtenáře odradit.
Ve slovním komentáři odůvodněte strukturované hodnoceníjednotlivých kritériív tabulce a poskytněte své
stanovisko k bakalářské práci, Věnujte zvýšenou pozornost výsledkům a přínosŮm bakalářské práce.
1

Celkově považuji ale práci za velmi zajímavou v tom smyslu, Že podává ucelený Pohled na
moderní pojetí event marketingu v jeho teoretické podobě. Vše je velmi dobře doPlněno o
jeho
praktický pritl"o ,,ze života". CÓ považ$i zaluelmi dŮležité, je i sebekritika autora a
poučenise z drobných chyb, ke kteqým v průběhu organizace tak dŮleŽité akce doŠlo,

Otázky k obhaiobě bakalářské práce (2

-

3 otázky):

1. vysvětlete prosím včetně příkladů, souvislost mezi jednotlivými

. 2.
3.

nástroji

komunikačníhomixu a event marketingu
v práci zmiňujete , že rozdéleníevent marketingu do kategorií dle zaměření je
ú|elové,avsát nekategorizovatelné. Musím lehce nesouhlasit a Prosím o
zamyšlení, jak by šly jednotlivé kategorie definovat
uracím s"-Í, to-u, ÓÓ isem v práci lehce postrádala - prosím více rozebrat
rozdíly mezi evropským a americkým typem event marketingu, ktený se
diametrálně odlišuje

předložená bakalářská práce Event marketing požadavkŮm kladeným na kvalifikaČní

práce tohoto stupně odpovídá

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem bakalářskou práci Event marketing PouŠtím
k obhajobě a navrhuji klasifikaci: 2.

Datum: 16.1edna 2015
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