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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   
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    tématu. 
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Předložená bakalářská práce poskytuje čtenáři základní vhled do problematiky konkurence na 
trhu mobilních operátorů v ČR. 
Hodnotím ji velmi kladně. 
 
V. Otázky k obhajobě 
Autor bakalářské práce by měl v průběhu obhajoby odpovědět na tyto otázky: 

1. Jak obecně hodnotí konkurenci na trhu mobilních operátorů v ČR a jaké to má 
důsledky? 

2. Které nekalé obchodní praktiky mobilních operátorů působících v ČR považuje za 
nejzávažnější a proč? 
  

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k veřejné 
obhajobě 
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