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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

- 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíle práce jsou deskripce interiéru, exteriéru a smyslového marketingu restaurace Spojka a kvalitativní studium 

motivací, vnímání designu a vztahu zákazníku k restauraci. Na str. 27 jsou však uvedeny specifičtější, na první 

pohled mírně odlišné cíle / výzkumné otázky.  Teoretická část práce představuje pestrou směs útržkovitých 

informací k různým aspektům zejména in-store marketingu a smyslového marketingu, jako i k vývoji 

restauračního prostředí a interiéru českých restaurací. Nedostatkem je relativně omezené zaměření specificky na 

design a marketingovou komunikaci restaurací - spousta probíraných poznatků a příkladů nelze na restaurace 

aplikovat. Naopak části přímo věnované restauracím jsou relativně krátké a nedostatečně do hloubky 

zpracované. V druhé kapitole je restaurace představvena a ve třetí kapitole je popsán její exteriér, interiér a 

působení na jednotlivé smysly. Následuje výzkum založen na rozhovorech s 6 respondenty. Ačkoliv je uvedeno, 

že byli vybráni v rámci "purposeful sampling", samotný "purpose" tohoto výběru není specifikován. Pro účely 
práce by bylo vhodnější pokusit se o dosažení teoretické nasycenosti prostřednictvím heterogenního souboru, 

jenž by klidně mohl být vybrán záměrně. Respondenti odpovídají na dotazy ohledně výběru restaurace obecně, 

co je pro ně důležité v designu, jak vnímají restauraci Spojka a jak její vizuální provedení a další složky 

smyslového marketingu.     

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce práce plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Hlavním nedostatkem práce je nedostatečné zaměření na problematiku designu a marketingu restaurací v 

teoretické části a naopak volba silně analytického přístupu, jenž rozkládá komplexní zkušenost návštěvy 

restaurace na elementární prvky jako materiál stolu nebo umístnění barového pultu. Empirická část je 

zpracována technicky vhodně, i když volba respondentů není zcela přesvědčivě zdůvodněná. Problémem práce 

celkově a empirické části zvlášť je ne zcela jasná a vhodná volba cílů a formulace otázek.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Může na odpovědi respondenů, že v designu je pro ně důležitá např. vzdušnost působi, že rozhovory 
probíhaly přímo v restauraci charakteristické tímto "vzdusným" dojmem? 

5.2   

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 
      

 

 

Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 



 


