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BP max

Definice problému 20 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 5 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 17 24

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Výsledky řešení 18 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 19 20

Stylistika 3 4

Gramatika 4 4

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

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

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

Pracovní disciplína 8 10

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 3 3

Účast na skupinovém semináři 0 2

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

                                                                                Bodové  hodnocení 82 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 6. 6. 2014                                                    Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Téma BP je netradiční, autorka využila svých zkušeností s ochutnávkami, aby se pokusila 

zanalyzovat efektivitu ochutnávek v SM a HM. Autorka přehledně charakterizuje řetězce a vymezuje 

i podporu prodeje. V makroprostředí mohly být adresněji komentovány právní aspekty podpory 

prodeje. V teoretické části  mohla být provázanost kapitol lépe zpracována. Literární zdroje odrážejí 

potřebu práce. 

V metodice práce mohl být více akcentován popis analýzy dat. Není jasné, zda počet 13 111 

respondentů byl osloven, nebo zahrnuje i pozorované respondenty. Je zřejmé, že volba termínu 

shromažďování dat je determinována potřebami zadavatele a může být v rozporu s potřebami 

výzkumníka.

I přes vysoký počet pozorovaných a oslovených respondentů jednotlivými případy jsou 

ochutnávkové akce, kterých bylo 30. To determinuje způsob analýzy a může mít vliv na 

výsledky.Nejcennější část práce představují návrhy a doporučení, ve kterých autorka jednak 

reflektuje výsledky analýzy, rovněž jsou zde patrné vlastní zkušenosti autorky.

Práce má logickou strukturu, je proporční a splňuje kritéria ohledně dodržení norem. Vizuální styl je 

sladěný. 


