
Hodnocení vedoucího BP

Jméno a příjmení bakaláře: Hana Vránová

Název BP: Analýza konkurenční pozice pro pekařství

BP max

Definice problému 22 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

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

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé přístupy k analýze konkurence a následně 
i samotný proces. V charakteristice autorka, mimo jiné, vhodně soustředí pozornost na popis
jednotlivých konkurentů ve sledované oblasti (tento popis koresponduje s následným výběrem
ve výzkumu).

Metodika práce 23 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 7 7

Metodika analýza dat 7 7

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

Autorka pro naplnění cíle realizovala dva výzkumy (stěžejní mystery shopping a dotazování).
Díky této kombinaci je schopna obohajit analýzu o pohled zákazníků jednotlivých pekařství.
K hodnocení spokojenosti využila autorka vhodně relativního vyjádření, což je popsáno v 
realizační fázi výzkumu. 

Diskuse, analýzy a závěry 17 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 7 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

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

Popsaná teoretická východiska příliš nesouvisí s provedenou analýzou. Analýza dat z
dotazníkového šetření je provedena detailně. Větší pozornost mohla být věnována mystery
shoppingu, analýza tohoto výzkumu je založena na slovních komentářích. Navzdory tomu, 
autorka detailně popisuje jednotlivé faktory. V závěru kapitoly jsou následně zhodnoceny
výhody a nevýhody pekařství, což potvrzuje naplnění stanoveného cíle. V analýze mohly být
u spokojenosti zákazníků sledovány rozdíly mezi písemným a osobním dotazováním.
Příloha č. 6, obr. 5-9 - uvedené grafy popisují zastoupení věkových kategorií na odpovědi,
uvedených pět grafů mohlo být součástí jednoho.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 18 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) 3 4

Citace jednotlivých objektů není uváděna dle normy. 



Pracovní disciplína 10 10

Účast na 1. skupinovém semináři 1 1

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 2 2

Účast na dalších 2 skupinových seminářích 2 2

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

Autorka využívala častých osobních konzultací. 

                                                                                Bodové  hodnocení 90 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 28. 5. 2011                                                                                       Ing. Jana Valečková
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