
Hodnocení vedoucího BP
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BP max

Definice problému 14 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 3 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 3 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 4 6

Metodika práce 13 24

Popis metodiky práce 3 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýzy dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 2 4

Výsledky řešení 12 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 3 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 2 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 10 20

Stylistika 1 4

Gramatika 2 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 2 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 2 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Pracovní disciplína 5 10

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 1 3

Účast na dalších 2 skupinových seminářích 1 2

Práce na BP během ZS a LS (konzultace) 1 3

                                                                                Bodové  hodnocení 54 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: dobře

V Ostravě 20. 5. 2013                                                                                       Ing. Markéta Zajarošová

V kapitole charakteristika bankovních studentských účtů autor popisuje nabízené finanční produkty 

pro studenty na českém trhu. Kapitola obsahuje mnohdy informace, které nesouvisí s tématem. 

Teoretická východiska jsou standardně zaměřena na teorii konkurence a marketing služeb.

Metodika výzkumu je popsána průměrně, chybí informace o základním a výběrovém souboru 

respondentů. Autor si stanovil dvě kvóty, jejich volba není vysvětlena. Proč má výběrový soubor 

tvořit více žen než mužů? Data byla získána osobním dotazováním v Ostravě, na str. 33 je 

uvedeno, že sběr dotazníků probíhal také ve městech Valašské Meziřičí a Kelč, jelikož student, který 

výzkum realizoval z těchto měst pochází. Kapitola je psána v 1. os. mn. č. a není jasné, kdo sběr 

dat prováděl. V analytické části autor provedl pouze základní třídění dat. Část výsledků výzkumu 

byla zpracována v programu IBM SPSS Statistics a část v programu Microsoft Excel, z toho plyne 

nejednotnost grafů a tabulek.

Návrhy a doporučení nepovažuji za reálné. Vhodnější by bylo získaná data vhodně komentovat a 

provést zhodnocení dosažených výsledků, než navrhovat změny v oblasti úrokových sazeb a cen 

jednotlivých produktů. Autor při psaní příliš nerespektoval pokyny a rady vedoucí práce.

Sytlistika a gramatika práce je na průměrné úrovni. Práce je psána v trpné rodě, 1. os. mn. č. a 

také v 1. os. j. č. Autor používá několik druhů a velikostí písma. Celkový vizuální styl nepůsobí 

jednotně.


