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Úroveň splnění tématu BP A B C D E F 

stupeň splnění cíle X      

logická stavba práce a návaznost částí X      

hloubka provedené analýzy  X     

vhodnost použitých metod  X     

úroveň použití metod X      

závěry práce  X     

vlastní přínos studenta k tématu  X     

význam pro teorii / praxi   X    

 
 

Splnění formálních náležitostí BP A B C D E F 

práce s literaturou, citace  X     

úprava práce – text, grafy, tabulky, X      

styl, jasnost formulací  X     

gramatická úroveň, překlepy   X    

samostatnost a aktivita studenta při zpracování  X     

stanovení a plnění harmonogramu tvorby práce  X     

spolupráce s vedoucím práce   X    

 

Pro uvedení konkrétních připomínek a otázek k práci, resp. průběhu zpracování 

použijete druhou, případně i další strany hodnocení. 

 

NAVRŽENÁ ZNÁMKA : 

(POUŽÍVEJTE STUPNICI A, B, C, D, E, F)                                
VELMI  DOBŘE 

B   VELMI  DOBŘE 

                                               

Slovní hodnocení práce:  

Cíl a zadání práce bylo splněno. Práce je zpracována komplexně včetně ekonomického 

vyhodnocení  navržených cateringových akcí. Návrh výše finančních nákladů na jednotlivé 

akce  je dle mého posouzení reálný a odpovídající významu cateringové akce. Anotace práce    

obecné konstatování, chybí konkrétnější údaje.   



Práce má dobrou stylistickou úroveň, rovněž odborná stránka práce je vyhovující. Práce je 

doplněna poměrně rozsáhlým souborem doplňujících příloh. 

V práci jsem našel jen minimu chybných výrazů  např.: s.11 … s poskytováním vysokého 

standartu? Stejně tak s.12. (správně standardu),  s.23 … hosté si jídlo vybírají samy ( nebo 

sami ?),  s.21…..  všichni pracovníci mají výt seznámeni…. s.13  styl odstavců bez dvojteček, 

čárek, teček apod. 

Odkazy na literární zdroje v textu Bc práce jsou podivně  řazeny. Začíná se odkazem č.3, pak 

následuje odkaz na zdroj č.12  atd. Proč? 

Překlad HACCP jako  preventivní systém a zajištění zdravotní nezávadnosti potravin  není  

odpovídající (s.18). Je to  „Analýza nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů“. 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení:  B – velmi dobře 
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