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BP max

Definice problému 21 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 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) 7 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Cíl je formulován velmi srozumitelně. Při tvorbě teroetických východisek by bylo vhodné 
kompilovat více pramenů. Literární zdroje jsou většinou aktuální, chybí však zahraniční 
literatura. Charakteristika společnosti je zpracována velmi podrobně.

Metodika práce 19 25

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýza dat 6 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 5 5

Z popisu metodiky nevyplývá jasně velikost a provedení výběru vzorku pro osobní 
dotazování, popis metodiky je v nesouladu se skutečně provedeným dotazováním 
(osobně byla dotázána pouze menší část respondentů). Autorka využila jak kvalitativních 
tak kvanititativních metod výzkumu, čímž se jí podařilo konfronovat jak výhody ve 
srovnání s konkurencí, tak také výhody vnímané zákazníky.

Diskuse, analýzy a závěry 20 23

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 8 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 4 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 4 6

Některé návrhy vycházejí spíše ze subjektivní úvahy autorky.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 22 25

Stylistika 5 5

Gramatika 4 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 5 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 5
Práce je na dobré jazykové úrovni, avšak některé literární zdroje (webové stránky) 
nejsou uvedeny dle normy.

                                                                                Bodové  hodnocení 82 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 20. 5. 2011                                                                                      Ing. Eva Chlebišová


