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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Uvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního 
oblečení  

Jméno autora: Kamila Merad 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: OVSRS 
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: OVSRS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka Kamila Merad se musela vypořádat se zadáním metodicky sice rutinním, ale s vyšší mírou odborné nejistoty, 
protože se musela při zpracování BP pohybovat na vyšší znalostní úrovni části diskursu, která vzhledem k dynamice 
vývoje v oboru není součástí studia. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Studentka zadání závěrečné práce splnila v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval  
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka velmi často, vstřícně a detailně konzultovala zadání práce a ladila její metodický rámec. Pracovala 
samostatně, iniciativně, pečlivě, dá se říci, že elegantně. Při každé konzultaci potvrzovala, že zorientovala v tématu. 
Sama si zajistila dostatek odborných podkladů. Při paní BP bylo zřejmé, že se pohybuje v tématu, které není vymezeno 
pouze teoretickými poznatky.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
S přihlédnutím k požadavkům na úroveň BP hodnotím její odbornou úroveň jako výbornou. Kamila Merad se 
vypořádala s interdisciplinárním charakterem tématu, nespoléhala se na zatuchlá marketingová paradigmata, 
konfrontovala cíl práce s aktuálním přístupem a vyrovnala se i s oblastmi marketingu, které jsou předmětem 
outsourcingu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zpracování BP (struktura, úprava, rozsah) je v pořádku a reflektuje pečlivý a zodpovědný přístup studentky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
K výběru zdrojů nemám zásadnějších výhrady, citační kultura studentky je v pořádku.  
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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. 
Studentka dosáhl požadovaných výsledků, zorientovala se v problematice, pracovala samostatně, získané poznatky 
dokázala uplatnit v praxi.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hodnocení práce je kromě její formální a odborné kvality determinováno také zodpovědným přístupem 
bakalantky k jejímu zpracování a iniciativní spoluprací s vedoucím BP.  
Bakalářskou práci Kamily Merad doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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