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BP max

Definice problému 24 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

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

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 7 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Metodika práce 25 25

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 7 7

Metodika analýza dat 7 7

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

Diskuse, analýzy a závěry 25 23

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 5 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 8 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

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

Efektivní komunikace (formální úroveň) 23 25

Stylistika 4 5

Gramatika 4 5

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

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

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

                                                                                Bodové  hodnocení 97 100

Doporučení k obhajobě: ano                                               Hodnocení: výborně

V Ostravě 18. 5. 2012                                                                                       Ing. Miluše Hluchníková, CSc.

Autorka velmi solidně zpracovala jak teoretickou část, tak i úvodní analýzu firmy a marketingového

prostředí. Drobnou výtku snese snad jen souhrn použitých zdrojů, kde postrádám některá ze

současných odborných periodik. Dílčí výhradu mám ke způsobu uvedení práce v její úvodní části.

Metodika je popsána vyčerpávajícím způsobem. Příznivě je třeba hodnotit skutečnost, že využila k

analýze dat kromě standardních postupů i Holandský test cenové citlivosti. Zde je třeba se zamyslet

nad výslekem který dokumentuje, že optimální cenový bod a bod marginální láce se střetly ve

stejné úrovni. Pokud jde o některé dílčí závěry jako důsledek třídění druhého stupně, je třeba zvážit

jejich vypovídací hodnotu, neboť např. hodnocení ceny na s. 47 devíti respondenty není jistě nijak

významné. 

Diskuse závěrů je pestrá, závěry odpovídají předchozí analýze a také na ně navazují příslušné

návrhy. Jako poznámku uvádím, že na podporu získání zamýšlené cílové skupiny zákazníků by asi

dobrým počinem bylo zpracování alespoň rámcového ceníku služeb, o kterém autorka sice v popisu

mixu firmy hovoří, ale dále pak jej opomíjí.




