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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A'výborně
Posudte spróvnost použĺvónĺ formólnĺch zápisů obsožených v próci. Posudte typografĺckou o jazykovou strónku.

Formální úprava textu, stejně jako řazení kapitol je na odpovídající úrovni. Autor se vyjadřuje odborně, bez

EV či nedostatků, Rozsah dá avkům.
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Využití metody Mystery Shopping ve vybrané společnost.
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Náročnost zadání bakalářské práce lze hodnotit jako průměrně náročné. Metoda hodnocení Mystery Shopping

průměrně náročné
Hod n oce nĺ n á ročn osti zq d ó n í zóvě re čné

n k náročnoumetodou ktiklou, zatíženou istou mísou sub

Zadání

ledu aaz

Splnění zadání splněno
Posud'te, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadání' V komentáři přĺpodně uvedte body zodóní, které nebyly zcelo

splněny, nebo zdo je próce oproti zadónĺ rozšĺřena. Nebylo-li zadónĺ zcelo splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopody a

Autor bakalářské práce rozšířila blíže specifikovalcíl.své práce (oproti zadání BP) a dále definovalšest
výzkumných otázek. Zadání práce, a to ijejí rozšíření, bylo autorem práce zcela splněno. odpovědi na

výzkumné otázky vyplývají z provedené analýzy, jsou v závěrečné části práce jasně a explĺcitně uvedeny a

přĺpadně i přĺčiny nedostatkt).

od

Zvolený postup řešení správný
Posudte, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešenĺ.

Volba metody a postup řešení daného cíle a výzkumných otázek byl dopředu dán již v samotném zadání práce,

a to metodou Mystery Shoppingu. Autor práce si předem nastaviljasná kritéria v závislosti na položené

výzkumnéh otázky tak, aby na ně mohl v závěru práce adekvátně odpovědět, coŽ je při použití této metody

velmi důležitý a kritický krok, který zásadním způsobem ovlivňuje celkovou rispěšnost použití metody.

Autor uvádí, že bylo provedeno 6 šetření(neboli 6 nákupů), ale bohužel nĺkde neuvádí, kolika ,,tazateli" byly'

tyto nákupy uskutečněny. Byl to jeden tazatel, dva tazatelé (Praha a Pardubice) nebo 6 různých tazatelů? To do

velké ovlivň mtru získan informací

odborná úroveň A-výborně
Posud'te úroveň odbornostĺ závěrečné próce, využití znolostĺ zĺskoných studiem a z odborné lĺteratury, využití podklodů a

odborná úroveň předložené práce odpovídá stupni odbornosti kladené na tento typ závěrečné práce. Autor

dobře pracuje s odborným textem, stavba textu má logickou linku a čtenář se V textu dobře orientuje. Autor
používá odbornou terminologiĺ a svá stanoviska či závěry má podepřené teoretickými předpoklady či

I ZaVe ze h ana

dat zĺskoných z proxe
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Další komentáře a hodnocenĺ
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlovnĺch vysledků zověrečné próce, nopř' k úrovni teoretĺckých výsledkťt, nebo k úrovni o

technického

!ll. cELKoVÉ ľooĺrlocrruĹ orÁzrv r osľAJosĚ, ruÁvRH KLAslFlKAcE

Shrňte aspekty závěrečné próce, které nejvĺce ovlivnily.Vaše celkové hodnocenĺ. Uvedte přĺpadné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předložená bakalářská práce na téma: Využitĺ metody Mystery Shoppingu ve vybrané společnosti má dobrou
úroveň, text je strukturován do logických celků a analýza je udělána přehledně. Návrhová část v podobě

doporučení navazuje na získané výstupy z praktické části. Jedinou slabinou práce je nízký počet uskutečněných
šetřeních, což sám autor V práci uvádí'

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře

Datum: L6.2O2O /'%,rűPodpis:

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Vyjódřete se k aktivitě studenta při zĺskávónĺ a využĺvóní studijnĺch materiálů k řešenĺ zóvěrečné próce' Charakterizujte
výběr pramenů. Posudte, zdo student využil všechny relevantnĺ zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řódně
odlišeny od vlastnĺch výsledkil a úvoh, zda nedošlo k porušenĺ citočnĺ etiky a zda jsou bibliografické citoce úplné a v soulodu
s citočnĺmi zvyklostmĺ a normomi.

Autor předložené bakalářské práce se opírá jak o knižní, tak io elektronické zdroje, které převažují. Vteoretické
části vychází z několika málo zdrojů, které se opakují. Většírozptyl zdrojů, a to i směrem do zahraniční
literatury by byl jistě přínosem. Autor cituje podle platných cĺtačních norem. V seznamu literatury jsou drobné

ne uné řazení informací u všech uvádě zdronedostat ,kd autor
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