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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 a překlepy  X     

Pro uvedení konkrétních připomínek a otázek k práci, resp. průběhu zpracování 
použijte druhou, případně i další strany hodnocení. 
 
U obhajoby požaduji odpověď na následující otázky: 
1. Můžete uvést jedno konkrétní doporučení v oblasti nákladů nutných na hygienu 
provozu?    
 
 
 
 
NAVRŽENÁ ZNÁMKA:  
(POUŽÍVEJTE STUPNICI A, B, C, D, E, F) A – výborně 

 
 
 
 
 



Slovní hodnocení práce: 
 
Práce řeší aktuální a zajímavé téma, které je uchopeno komplexně. Práce má 81 
stran, je rozčleněna na 6 kapitol, obsahuje přílohy a k jejímu zpracování bylo využito 
30 zdrojů. V práci je postupně naplněno její zadání. Teoretická i praktická část jsou 
zpracovány vyváženě a přehledně. Je možné vysoce pozitivně hodnotit vyhodnocení 
dotazníkového šetření. Návrhová část je spíše diskusí a vyhodnocuje náklady, které 
již jsou vynakládány. Chybí mi konkrétní návrh studenta, resp. pokud je vše 
v analyzovaném místě v pořádku, je třeba dané konstatovat. Je možné vytknout 
časté používání ukazovacích zájmen, které jsou pouze vycpávkou textu. Celkově je 
však práce zpracována velmi pečlivě, naplňuje všechny atributy práce daného typu  
a doporučuji ji k obhajobě.     
 
    
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: A - výborně 
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 
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