
Hodnocení vedoucího BP

Jméno a příjmení studenta: Marie Netopilíková

Název BP: Měření spokojenosti zákazníků s vysavačem BP max

Definice problému 19 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) 4 6

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Cíl práce je formulován přesně, včetně jeho dekompozice na dílčí cíle. Charakteristika 

mezoprostředí je příliš stručná. Zdroje jsou aktuální, chybí však citace z  odborných periodik.

Metodika práce 24 24

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 7 7

Metodika analýzy dat 7 7

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

Popis metodiky práce obsahuje žádané atributy. Velmi cenný je způsob tvorby výběrového

souboru (náhodný výběr), který přispěl k rovnoměrné struktuře výběrového souboru

a vypovídá i o charakteru základního souboru. Autorka prokázala schopnost třídění

druhého stupně. Dokumentace k výsledkům práce je úplná.

Diskuse, analýzy a závěry 17 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

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

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací není zcela patrný. Autorka

vychází z výsledků analýz. Doporučení týkající se reklamy autorka zařadila nad rámec

analýz, přesto vhodně doplňují atributy marketingového mixu.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 16 20

Stylistika 4 4

Gramatika 3 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 3 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Tisková kvalita některých grafů není dobrá. Použití barevných škál u některých grafů 

ztěžuje orientaci (viz obr.4.3, 5.7).

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

                                                                                Bodové  hodnocení 86 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 1. 6. 2012                                                                                   Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.


