
Hodnocení oponenta BP

Jméno a příjmení studenta: Krisína KRIŠTIAKOVÁ

Název BP: Vliv obalu nealkoholického nápoje na rozhodování spotřebitele

BP max

Definice problému 21 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) 5 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Mírně převažuje teoretická část nad částí aplikační. Teorie je ve větší míře zaměřena na 

spotřebitelské chování, na některých stranách se projevuje jednostranné využití literárních

zdrojů. Autorka nezmiňuje, proč zúžuje analýzu marketingového makroprostředí na pět vlivů.

Metodika práce 17 25

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýza dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Autorka vytvořila plán rozdělení respondentů podle věku, nevysvětluje však nerovnoměrné 

zastoupení v jednotlivých kategoriích. Celkový soubor respondentů je omezen na věkovou

kategorii do 39 let a působí poněkud účelově. Vzhledem k použité technice dotazování tomu 

odpovídá i dosažené věkové složení respondentů.

Výsledky řešení 13 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 2 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 6

Analýza výsledků výzkumu je poměrně chudá, analýzu II. stupně autorka obvykle řešila podle 

jednoho identifikačního znaku. Závěrečná doporučení jsou poměrně povrchní, část doporučení

nenavazuje na výsledky výzkumu.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 18 25

Stylistika 4 5

Gramatika 3 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 5

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

Práce obsahuje chyby.

                                                                                Bodové  hodnocení 69 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2014                                                                                                                  Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


