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Název BP: Vliv obalu nealkoholického nápoje na rozhodování spotřebitele

BP max

Definice problému 17 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 4 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 4 6

Některé subkapitoly v teoretické části práce jsou zpracovány stručně, bez podrobnějších 

komentářů, autorka jde spíše "po povrchu".  Charakteristika společnosti a trhu je rovněž

v některých částech velmi obecná. Otázkou je, proč seznam literatury zahrnuje tituly týkající

se problematiky cestovního ruchu nebo "průvodce účtováním a oceňováním", když téma BP 

je naprosto odlišné.

Metodika práce 18 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 5 7

Metodika analýzy dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 3 4

Vzorek respondentů není příliš reprezentativní.

Výsledky řešení 10 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 2 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 1 4

Obr. 5.2 (str. 36) je nelogický - poměr odpovědí ne (7,9 %) zabírá v grafu větší plochu než poměr 

odpovědí ano (92,1 %). Totéž se týká grafu 5.6 na str. 38. V některých případech neodpovídají

výsledky třídění druhého stupně celkovým výsledkům (např. obr. 5.7 a 5.8, varianta odpovědi

jednou týdně, dále např. obr. 5.23 a 5.24).

Efektivní komunikace (formální úroveň) 16 20

Stylistika 3 4

Gramatika 3 4

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

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

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

V práci se vyskytuje poměrně velké množství překlepů.

Pracovní disciplína 8 10

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 2 3

Účast na skupinovém semináři 2 2

Práce na BP během ZS a LS (konzultace) 2 3

                                                                                Bodové  hodnocení 69 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 22. 5. 2014                                                      Ing.Šárka Velčovská, Ph.D.


