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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 vedoucího balaká řské práce

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat jak s českou, tak také zahraniční literaturou, při 
třídění poznatků a koncipování struktury práce vykázala vysokou míru samostatnosti. Potřebovala pouze 
nevýznamnou pomoc vedoucí práce. Vznesené připomínky bez problémů zapracovávala. V návaznosti na 
literární rešerši provedla primární kvantitativní výzkum podle dopředu připraveného dotazníku, který 
obdržela. Iniciativně sesbírala potřebná primární data a provedla jejich zpracování pomocí doporučených 
jednoduchých statistických procedur. Následně provedla kvalitativní primární výzkum v prodejně, která je 
součástí malobchodního řetězce. Výsledky obou výzkumů zpracovala a provedla jejich interpretaci také s 
vysokou samostatností. Vysoce lze ocenit jak schopnost studentky provést samostatné zhodnocení výsledků 
provedených primárních výzkumů ve vztahu k teorii, tak také její vyjadřovací styl.  Závěrem lze konstatovat, 
že bakalářská práce splňuje zadání práce. Pro její zcela jednoznačně vysokou úroveň ji doporučuji k 
obhajobě a doporučuji také zvážit možnost jejího návrhu na ocenění cenou děkana.  


