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1) Autor postupoval při zpracování iniciativně: 5

2) Autor postupoval při zpracování samostatně: 4

3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia: 5

4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou: 5

5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu: 8

6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu: 7

7) Práce splňuje obsah zadání: 8

8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni: 5

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni: 7

10) Práce je využitelná při výuce nebo výzkumných projektech: 6

Celkový počet bodů: 60

Práci k obhajob ě doporu čuji a hodnotím ji známkou: velmi dob ře-m

V Pardubicích 15.7.2012

vedoucí práce Ing. Lenka Branská, Ph.D

Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovn100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře
méně než 50 bodů = nevyhověl

Posudek vedoucí práce

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat zejména s českou a pouze částečně i 
zahraniční literaturou, při třídění poznatků a koncipování struktury práce však potřebovala poměrně 
výraznou pomoc vedoucí práce. Poznatky získané v teoretické části práce se snažila využít i v 
praktické části, která byla realizována v podniku Pacific Direct, s.r.o. Holice. Primární výzkum byl 
proveden podle připraveného scénáře dotazování. Při zpracování výsledků výzkumu potřebovala 
studentka také větší míru pomoci. Propojení teoretické a praktické části práce mohlo být 
propracovanější a prováděná hodnocení mohla být s větším zohlednění zjištění získaných literární 
rešerší. V konečné formě se objevilo několik formálních i obsahových chyb. Nicméně celkově lze 
konstatovat, že Alena Vašíčková v zásadě splnila zadání bakalářské práce a její úroveň odpovídá 
požadavkům na tento typ závěrečných prací.     


