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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) 
Bakalářská práce odpovídá v zásadě schváleným tezím, v malé, avšak nepodstatné míře, se od nich odchyluje, 
nicméně autor vše přesvědčivě zdůvodnil.  
 
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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Výběr a zpracování literatury k témata zvládl diplomant dobře, na solidní úrovni, dokáže kvalitně pracovat 
s materiály, které měl k dispozici, v případě doplnění se jedná pouze o marginální připomínky. I po stránce 
technické vykazuje práce solidní parametry. 
 
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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Téma zvolené práce je zajímavé, a to již vzhledem k počtu dopravců na naší železnici. Kromě jiného jde také o 
to, že bude růst konkurenční boj mezi nimi. Autorův empirický výzkum, jeho teoretické závěry a vůbec uplatnění 
marketingových postupů má v těchto souvislostech i význam jak pro další vývoj v oblasti železničních dopravců, 
tak i pro samotný marketing v oblasti dopravy. Je rovněž nutné ocenit rozsah a zpracování dotazníku, jenž 
diplomant k práci zadal a zpracoval. Je přirozené, že takovýto dotazník by bylo možné zpracovat ještě v daleko 
větší šíři, zadání i respondentů, ale vzhledem k možnostem bakalářské práce je nutné jej ocenit. Závěry 
bakalářské práce, stejně tak jako její výstupy a doporučení jsou na kvalitní úrovni. Po stránce jazykové a 
stylistické je práce rovněž kvalitně zpracována, i když na některých místech dochází k menším nepřesnostem. 
Postrádám ovšem adekvátní přílohu k tomuto tématu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Jiřího Polocha je kvalitně zpracována, téma nosné a zajímavé, v současnosti i aktuální, práce 
nemá žádné viditelně slabé stránky, marketingově i obsahově je kvalitně zvládnuta.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké jsou ještě možnosti u takovýchto typů dopravců ve zlepšení komunikace mezi nimi a dopravci a do 

jaké míry jsou reálně uskutečnitelné? 
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! 
 


