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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) 

Struktura práce se mírně odchyluje od zadaných prací, nicméně to finální práci prospělo a učinilo ji přehlednější 

s dílčími logickými, a na sebe navazujícímí úseky. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Je patrné, že autorka předkládá promyšlenou závěrečnou práci. Kladně lze hodnotit jak teoretická východiska, 

která doplnila legislativou v oblasti prodeje a distribuce pohonných hmot, tak také praktickou část. Praktická část 

obsahuje deskriptivní analýzu vybraných čerpacích sítí v ČR a vlastní výzkum pomocí dotazníkového řešení. 

Drobné nedostatky, které bych vytkla jsou: - menší počet respondentů v dotazníkovém šetření; - kapitola č. 5 

mohla být strukturovaná a zaměřená podle marketingového mixu (v tomto případě jde spíše jen o drobnou 

formální úpravu práce).  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1 



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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Práce je kvalitně graficky zpracovaná, obsahuje obrázkovou dokumentace a grafickou podporu výzkumu (tady 

bych příště doporučila kvalitnější formát grafů). Autorka pracovala v bakalářské práci s významným početm 

zdrojů, které podtrhují propracovanost výsledného díla. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaná práce se zabývá zajímavým a akuálním tématem, protože konkurence na trhu čerpacích stanic je 

v dnešní době vysoká a struktura tohoto trhu zažívá turbulentní převrat ohledně vlastnictví jednotlivých značek. 

Je tedy důležité, aby byla nalezena vhodná komunikační strategie, která by čerpacím stanicím zajistila 

konkurenceschopnost a přežit na trhu.  

Práce je vypracována kvalitně, za silné stránky považuji deskriptivní analýzu čerpacích stanic, strukturovanou 

teoretickou část a promyšlený dotazník. Slabé stránky jsou absence průběhu výzkumu a menší počet respondentů. 

Z těchto důvodů navrhu hodnocení mezi výborně a chvalitebně. Výsledná známka tak bude záviset na obhajobě 

práce. 

 

 

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

5.1 Popište průběh výzkumu (kdy probíhal, kolik bylo celkových odpovědí,kdo byl respondent, atd.). 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


