
Hodnocení vedoucího BP

Jméno a příjmení studenta: Veronika Zhřívalová

Název BP: Měření spokojenosti obyvatel se službami obce

BP max

Definice problému 17 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) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 3 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 4 6

Metodika práce 22 24

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 6 7

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

Diskuse, analýzy a závěry 16 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 4 6

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

Efektivní komunikace (formální úroveň) 15 20

Stylistika 2 4

Gramatika 3 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 2 4

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

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

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 80 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2012                                                          Ing. Petra Krbová

Podkapitola 2.2 je spíše než charakteristikou makroprostředí popisem současných aktivit, které 

obec v jednotlivých oblastech realizuje a jak reaguje na obecnější trendy. Chybí zde bližší popis 

konkrétních příležitostí a hrozeb, které mohou fungování obce ovlivnit.

V některých grafech a tabulkách by bylo vhodné data seřazovat pro zvýšení přehlednosti. 

Shromážděna data jsou podrobena podrobné analýze dle různých identifikačních a jiných hledisek, 

které autorka zahrnula do dotazníku. V mnoha případech autorka vybírá jen podstatné informace a 

zdůrazňuje rozdíly mezi skupinami nebo označuje ty respondenty, kteří jednotlivé zkoumané oblasti 

hodnotili nad/podprůměrně. Toto považuji za výrazný klad práce. Návrhová část primárně vychází z 

výsledků dotazníkového šetření, některé návrhy mají ale obecný charakter nebo u nich chybí 

zamyšlení se nad možnými cestami financování navrhovaných aktivit a udržitelnosti pro obec.

Barevné sladění, napr. na obr. 5.3, 5.4, snižuje čitelnost některých grafů. S


