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Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … , 4 je nevyhovující) 

 

1 1- 2 2- 3 4 

1.  Náročnost tématu X      

2.  Volba vhodné metodiky zpracování  X     

3.  Splnění cílů práce  X     

4.  Odborný přínos autora/rky   X    

         

5.  Logický postup řešení  X     

6.  Využití teoretických znalostí  X     

7.  Návrh řešení   X    

8.  Sběr dat, materiálu pro řešení   X     

9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. slova  X     

10.  Průběžná citace použité literatury  X     

11.  Formální úprava textu  X     

12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)  X     

         

13.  Celkové hodnocení práce   X    

 
 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Přiblížit cíl práce a zdůvodnit jeho naplnění? 

2. Doporučila by studentka někomu známému nebo sama uvažuje o podnikání v oboru, který 

představuje ve své práci, jedná se dle ní o podnikání, které může být perspektivní? 

 

Téma práce má zajímavý předmět zkoumání problému. Modelingové služby jsou předmětem 

zájmu spíše bulvárních médií, než odborného zájmu. Autorka přesto dokazuje, že i na tento 

druh organizace (podniku) platí podobná pravidla, jako v jiných podnikatelských odvětvích. 

Její práce z pohledu teorie obsahuje vše potřebné, autorka nezabíhá do zbytečných 

nepodstatných detailů. Teorie je zpracována věcně a střízlivě. V konkrétních částech je vidět, 

že se v daném prostředí orientuje a práci doplňuje vlastními poznatky, což nebývá u tohoto 

typu prací na tomto stupni typické. Analytická část práce je zaměřena kvalitativně. Deskripce 

vybrané společnosti, kvalitativní rozhovory a další analýzy prokazují velmi dobrou orientaci 

v problematice, užití je metodologicky správné a patří mezi silné stránky práce. Shrnutí 

přináší ucelený přehled zjištěných faktů. Práce má odpovídající stylistickou úroveň. Hloubka 

provedené analýzy odpovídá úrovni bakalářské práce i s ohledem na téma, které jako takové 

není odborně nijak zásadně popsáno a tudíž i práce má své limity. 

 

 



Klady práce: Velká míra samostatnosti, schopnost uchopit problém, který není předmětem 

odborného zájmu, využití metod a schopnost formulovat vlastní závěry a komentáře. 

Nedostatky: Nemožnost srovnat výsledky práce s jinými studiemi v daném problému. Téma 

s omezeným přístupem k datům, která neumožňují rozšiřující či hlubší analýzu. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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