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Hodnotilo se především Téma a cíle zóvěrečné próce - ZP {nóročnost, originalita, vztoh k obsahu, mezí sebou, reólnost, noplnění); Teorie (srozumitelnost,
struktura, kompillce zdrojů, vztah k tématu); Charakteristiko společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství,

kvolita, aktuóInost, vztah k tématu); Nové poznatky {pakud je ZP přináší}.

Volba tématu a cíle odpovídá náročnosti kladené na bakalářskou práci. Teoretická východiska a charakteristika společnosti
jsou srozumitelně zpracovány, struktura je logická a použité zdroje jsou ve velkém množství adekvátně aplikovány. Nicméně,
některé kapitoly nejsou citovány např. 3.2, 3,4, 3.5,

Silné a slabé stránky lze shrnout následovně:
+ srozumitelnost
+ přehlednost
+ logická struktura práce
- absence citací některých kapitol

Hodnotilo se především Shadnost práce se zadóním ZP, splnění všech zadaných úkolů.

Práce se plně shoduje se zadáním. Zadané úkoly byly splněny

Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, nóvaznost kroků, hypotézy); Struktura próce (návaznost, proporčnost a kompletnost čóstí); Metodika
shromaždbvóní dat (metady, nóročnost, postup, originolita, vhodnost, spróvnost); Metodiko onalýzy dat (metady, nóročnost, postup, originalito, vhodnost,
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schémo, dotozník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přinóší).

Metodika je zpracována na velmi dobré úrovni a zcela odpovídá požadavkům kladených na bakalářskou práci^

Dotazník, který autor zpracoval, považuji za zdařilý.
Za silné stránky bakalářské práce lze považovat:
+ správný a úplný popis metod
+ provázanost teoretické a praktické části
+ množství tabulek, grafů a příloh

Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logickó ndvaznost, vysvětlení nóvaznosti); Analýza shromážděn,ich dat (sofistikovanost,
razsoh anolýz, motematický aparót); Nóvrhy a doporučení {množství, struktura, obhójení nóvrhů, návoznost no analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost,

v praxi, možnasti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přinóší).na reo!izaci, praktičnost,

Praktická část navazuje logicky na teoretickou část práce. Píovedený marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců
považuji za dostačující. Kapitola 5 (Návrhy a doporučení) obsahuje samotné návrhy a doporučení, které vyplývají z výsledků
dotazníkového šetření. Práce je přínosná zejména pro společno§t, v níž byl marketingový výzkum prováděn,
Shrnutí:
+ správná a dostatečná interpretace uísledků marketingového rnýzkumu
+ vhodně navržená doporučení

hadnocení: výborně 10a-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51, b.
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Formální úroveň (0-15 bodů):

Akade mický rok 2018/2a1"9

7 bodů

Z formálního hlediska lze považovat práci za zdařilou, avšak je zapotřebí uvést, že v práci se vyskytuje pár drobných
pravopisných chyb a typografických chyb, které však vyrazné neovlivňují kvalitu práce. Z hlediska stylistického je práce na
relativně dobré úrovni, nicméně některé souvětí postrádají logický smysl, navíc se autor mohl vyhnout osobnímu stylu psaní.

Kvalita tisku a vazba jsou v pořádku. Formátování práce, jednotnost a je na dobré úrovni, nicméně čísla v tabulkách by mohly
být zarovnány vpravo a grafy mohly obsahovat název. Titulky obrázku měly b,it psány kurzívou. V některých částech
bakalářské práce chybí zdroj, např. v kapitolách 3.Z,3.4,3.5.

Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení t'ontů, nadpisů, barevností, formátovónÍ textŮ,

celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zópis vzorcŮ, značení tabulek, obrózkŮ).

zdůvodnění hodnocení věcné a kritické

a kritickék

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení ,,VELMI DOBŘE"

V Ostravě dne 30. 4.2Ot9

Celkem 85 bodů

Podpis

1.) V návrzích a doporučeních uvádíte, že zaměstnanci nejsou spokojeni se svým platovým ohodnocením, jak Vy osobně byste

situaciřešil?
2.) V návrzích a doporučeních dále doporučujete společnosti, aby pořádala teambuildingové aktivity. Zkoušel jste se zeptat
zaměstnanců , zda by měli o tyto aktivity zájem? Pokud ano, uved'te o jaký typ teambuildingové aktivity by měli zaměstnanci
zájem.

hodnocení: výborně 1"00-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b.


