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DP max
Definice problému 13 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 3 6

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 3 6

Metodika práce 15 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 1 4

Diskuse, analýzy  a závěry 12 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 4 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 2 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 9 20

Stylistika 1 4

Gramatika 2 4

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

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 2 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 2 4

Pracovní disciplína 3 10

Bezchybné odevzdání zadání DP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 0 3

Účast na dalších 2 skupinových seminářích 1 2

Práce na DP během ZS a LS (konzultace) 0 3

                                                                                Bodové  hodnocení 52 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: dobře

V Ostravě 20. 5. 2013                                                                                       Ing. Markéta Zajarošová

Charakteristika trhu je více zaměřena na charakteristiku prostředí dané firmy, než na celý trh. V 

teoretické části práce je SWOT analýza, která svým provedením patří spíše do analytické části. 

Autorka v ní uvádí body a váhy pro jednotlivá kritéria. Kritéria hodnotili body zaměstnanci firmy, 

ale postrádám podstatnou informaci, jakým způsobem byly přiřazeny váhy jednotlivým kritériím. 

Výsledná SWOT analýza mohla být doplněna grafickým zobrazením. Analýza prostředí a SWOT 

analýza jsou zpracovány v kapitole č. 2, jejich teoretický základ je popsán až v následující kapitole.

Zásadním nedostatkem práce je absence dotazníku v příloze, chybí také získané primární výsledky, 

čímž nelze ověřit správnost vyhodnocených dat. Autorka využívá pouze základní analýzy při 

zpracování výsledků.

Zpracování analytické části je průměrné, komentáře jsou zmatené a chaotické. Postrádám v 

diplomové práci využití náročnějších analýz. I přesto, že se autorka potýkala při psaní práce s 

komplikacemi ze strany zadavatele výzkumu, nepracovala pravidelně ani před tím. Práce byla 

konzultována sporadicky, už vůbec ne osobně. Práce na poslední chvíli se výrazně odráží ve kvalitě 

provedení. Segmentace zákazníků do několika skupin odráží zadání a cíl práce. Připomínky vedoucí 

práce nebyly v mnoha případech zohledněny.

V práci se objevují výrazné gramatické a stylistické chyby, které jsou nepřehlédnutelné a snižují 

kvalitu práce. Značení obrázků a tabulek neodpovídá normě, stejně tak číslování kapitol (např. 1. 

Úvod). Při psaní autorka kombinuje rody, trpný rod je místy střídán s 1. os. j. č.


