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Úroveň spln ění 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 a překlepy   X    

Pro uvedení konkrétních p řipomínek a otázek k práci, resp. pr ůběhu zpracování 
použijete druhou, p řípadně i další strany hodnocení. 

 

U obhajoby požaduji odpov ěď na následující otázky: 

1) Vysvětlete literární odkaz (6) Pilík, Michal. Internet a jeho vliv na online nákupní 
chování zákazníků na B2C e-commerce trzích? Konkrétně formulaci B2C!  

2) Odpovídá velikost písma Bc práce normě?  

 

 
NAVRŽENÁ ZNÁMKA:  
(POUŽÍVEJTE STUPNICI A, B, C, D, E, F) B – VELMI DOBŘE 

 

 

 

 

 



 

Slovní hodnocení práce: 
 
 

Téma bakalářské práce je velmi aktuální. Cíl a zadání práce bylo splněno. Anotace práce by 
měla být poněkud konkrétnější. Práce je však zpracována komplexně, včetně finanční 
rozvahy.  

Práce má dobrou stylistickou úroveň, rovněž odborné zpracování zadané problematiky je 
odpovídající. Práce je doplněna poměrně rozsáhlým souborem doplňujících příloh. Poněvadž 
se jedná o akce pořádané pro větší počet účastníků postrádám v práci údaje o počtu a 
personálním obsazení zajišťujícím uvedené cateringové akce.  

V práci jsem našel jen minimum chybných výrazů např.: s. 11 …s poskytováním vysokého 
standartu? Stejně tak s. 12. (správně standardu). Odkazy na literární zdroje v textu Bc práce 
jsou nelogicky číselně řazeny. Není mi jasné, proč jsou celé odstavce uváděné a ukončené 
uvozovkami. Dle mého názoru stačí na konci odstavce příslušný odkaz na literární zdroj.  

Dále formulační nedostatky např. na s. 28 v oddílu 2.2 Management zajištění cateringového 
servisu se opakuje slovo „každý“ celkem 8 x v různé obměně.  

 
 

Bakalářskou práci doporu čuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: B – velmi dob ře 
 
Oponent bakalá řské práce:  
 
V Brně dne 15. 5. 2017  


