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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 autor prokázal schopnost pracovat jak s českou, tak také se zahraniční literaturou, při třídění 
poznatků, koncipování struktury práce  i vnitřní struktury kapitol však potřeboval pomoc vedoucí práce. 
Vznesené připomínky byl však obvykle schopen využít ke zlepšování práce. V rámci praktické části práce 
provedl primární výzkum podle předem připraveného dotazníku, který obdržel. Sesbíral primární data a 
provedl jejich zpracování pomocí jednoduchých statistických procedur. Následně provedl kvalitativní výzkum 
ve vybrané maloobchodní prodejně. Při interpretaci zpracovaných dat získaných v rámci kvantitativního 
výzkumu a informací získaných kvalitativním výzkumem potřeboval částečnou pomoc vedoucí práce.  
Nicméně připomínky byl schopen zapracovávat a tím bakalářskou práci postupně zlepšovat. Každopádně 
zcela jednoznačně splnil zadání práce a její úroveň odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Proto ji 


