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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zdravý životní styl a jeho propagace u McDonald's 
Jméno autora: Alžběta Cholevová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma zdravého životního stylu v souvislosti s marketingovými aktivitami firem je velmi aktuální téma. 
Zadání závěrečné práce považuji za náročnější.  

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Předkládaná bakalářská práce si kladla za cíl prozkoumat povědomí o zdravém životním stylu a 
analyzovat propagaci zdravého životního stylu u společnosti McDonald's. Zadání bylo splněno 
s menšími výhradami, neboť provedená analýza je spíše popisem jednotlivých odpovědí, nikoliv 
analýzou.  V zadání bakalářské práce jsou uvedeny přínosy práce, kterými mají být také doporučení 
pro vylepšení, která v práci chybí. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Pro praktickou část této práce zvolila autorka strukturovaný rozhovor, kdy položila třem lidem 
s odlišnou profesí 8 stejných otázek. Dále pak provedla dotazníkové šetření, které zjišťovalo návyky 
zdravého životního stylu respondentů a jejich vnímání propagace zdravého životního stylu u 
společnosti McDonald's. Autorka mohla oslovit jednoho ze současných manažerů společnosti 
McDonald's, kdy díky získaným informacím mohla být provedena kvalitnější analýza zvolené 
problematiky.   

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka měla snahu propojit znalosti získané při studiu a z odborné literatury s podklady a daty, 
které získala pomocí primárního výzkumu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň práce hodnotím jako dobrou. V práci se vyskytuje velké množství 
gramatických chyb, překlepů, chybně je užito diakritiky. Rozsah práce hodnotím jako nadprůměrný – 
některé tabulky by však bylo vhodnější zkrátit lepším zpracováním dat či je zařadit do přílohy (např. 
otázka č.19 z dotazníkového šetření). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Bakalantka vhodně využila široké škály dostupných zdrojů, a to zejména českých. Mohlo být využito 
více zahraničních zdrojů, které jsou pro tuto problematiku dostupné. Seznam použité literatury není 
seřazen abecedně. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
 
 
Předkládaná bakalářská práce se v teoretické části poměrně obšírně zaobírá zdravým životním stylem, jeho 
historií, moderními trendy zdravé výživy. Navazují kapitoly týkající se obecného marketingu a marketingového 
mixu. 
 
V praktické části autorka provedla strukturovaný rozhovor se třemi lidmi z různých profesí, se vztahem ke 
zdravému životnímu stylu a ke společnosti McDonald's. Rozhovor se všeobecnou lékařkou pro děti a dorost a 
s nutriční specialistkou proběhly telefonicky. Rozhovor s bývalým zaměstnancem společnosti Mc Donalds proběhl 
face to face. Dále autorka provedla online dotazníkové šetření, které zjišťovalo návyky zdravého životního stylu 
respondentů a jejich vnímání propagace zdravého životního stylu společnosti McDonald's.  
 
Otázky pro obhajobu: 
 

1) Na str. 85 uvádíte: „Autorka díky zpracování bakalářské práce dospěla k závěru, že lidé v České republice 
nežijí zdravě,…“. Lze na základě Vašeho dotazníkového šetření udělat takovýto generalizující závěr, který 
se vztahuje na celou Českou republiku? Jednalo se o reprezentativní vzorek respondentů? Vysvětlete. 

 
2) Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, jak je politika zdravého životního stylu u společnosti 

McDonald's vnímána vašimi respondenty. Na základě získaných dat, jaká doporučení byste navrhla 
společnosti McDonald's?  
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