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Název BP: Identifikace potenciálních uživatelů ochranné známky

BP max

Definice problému 23 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Problematika regionálního značení ve světě (resp.v Evropě) mohla být popsána systematičtěji.
Značky Klasa, Czech Made či Český výrobek je nutno považovat za značky národní, nikoliv
regionální, jak autorka nesprávně uvádí na str. 14. 
Do teorie mohla být začleněna rovněž problematika účelových značek.

Metodika práce 16 25

Popis metodiky práce 3 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 5

Oceňuji sice náročnost a rozsah zkoumání, jakož i využití různých zdrojů dat, nicméně někdy
se ve vysvětlování postupu čtenář ztrácí, informace mohly být prezentovány systematičtěji.
V metodice zcela postrádám jasné vymezení bodových rozpětí, na základě kterých bylo
rozhodnuto o zařazení subjektu do konkrétní skupiny A - D. Rovněž autorka nikde neuvádí 
maximální možný počet bodů, které mohl subjekt získat. V celé kapitole věnované analýze
není ani jedna tabulka - značně by to zvýšilo přehlednost výstupů analýzy.

Diskuse, analýzy a závěry 21 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 5 6

Návrhy a doporučení jsou uvedeny na různých místech BP (kap. 6.1.5, 6.3 a kap. 7), navíc 
z části se autorka opakuje.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 20 25

Stylistika 4 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) 4 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 5

                                                                                Bodové  hodnocení 80 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře
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