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li. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání práce odpovídá svým obsahem diplomové práci. 

průměrně náročné 

Splnění zadání splněno 

Posudte, 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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno , student v rámci původního zadání řešil všechny uvedené oblasti problému . 
Některé podkapitoly a témata by bylo j eště možné více rozvést, např . otázku hygienických požadavků na provozovnu . 

Zvolený postup řešení 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení odpovídá standardu diplomové práce. 

Odborná úroveň 

Správný 

B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá a odráží se v ní znalosti nabyté studiem a pečlivým výběrem použité odborné 
literatury i poznatků z praxe. Nepatrný nedostatek lze možná shledat v absenci uvedení právních a technických aspektů 

činnosti. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

z pohledu jazykové stránky je práce velmi kvalitně zpracována . Všechny kapitoly, resp. podkapitoly jsou velmi přehledně 
formálně členěny . Práce jednoznačně definuje pojmy a termíny. Jazykový styl a rozsah práce odpovídá dle mého názoru 

požadavkům diplomové práce. 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studij ních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizuj te výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroj e. 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. 
Citace a uvedené zdroje odpovídají normám a jsou přehledně a správně uvedeny a jednotlivé pasáže jsou vždy 
řádně označeny v souladu s etikou a zvyklostmi. Množství použité odborné literatury odpovídá zadání diplomové 

práce a použitá literatura byla velmi vhodně zvolena . 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovní dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce se komplexně věnuje všem hlavním a podstatným otázkám při založení provozovny a lze ji považovat za využitelnou 
pro všechny studenty, či absolventy, kteří plánují vlastní zahájení stejné, či obdobné činnosti podnikání. 

111. 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 práci lze celkově hodnotit jako odpovídající požadavkům pro diplomovou práci. Předložená práce 
propojuje teoretické znalosti studenta získané studiem a velmi dobrou orientaci v současné situaci na trhu 
stravování a zdravé výživy. Práce věcně nastiňuje možnosti řešení mnoha problematických aspektů této činnosti. 

Otázky k obhajobě: 

1. Uvádíte, že financování projektu bude částečně zajištěno úvěrem . O jaký produkt uvedené banky se je 
jedná a jaké jsou předpoklady pro jeho schválení? 

2. Považujete za přínosnou spolupráci s firmami sídlícími v okolních administrativních budovách ? Pokud 
ano, jakými způsoby se budete snažit tuto spolupráci navázat a rozvíjet? 

3. Považujete stravu, kterou budete nabízet , za součást zdravého životního stylu a vhodnou pro sportovce? 
Jakým způsobem budete produkty bistra mezi sportovci propagovat? 

P ředloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře . 
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