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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Originální téma práce vyžaduje poměrně široký záběr odborných znalostí od marketingu a  merchandisingu k oblasti 
marketingového výzkumu a komplexním statistickým metodám.  Proto ho hodnotím jako náročnější. 

 

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. 

Zadání bylo splněno jak v rovině teoretického vhledu, tak v rovině praxe. V obou částech naplnilo stanovené cíle. 
 

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

V teoretické části byl zvolen správný postup, ve kterém se autor zaměřil na relevantní teoretický kontext. Kromě 
základního marketingového rámce vymezil podstatnější principy merchandisingu a problematiku místa prodeje v oblasti 
retail a category managementu. V praktické části správně určil hypotézy, které následnými analýzami verifikoval. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni až výborné úrovni. Prospělo by jí hlubší propracování závěrů a 
doporučení ve finální části. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce si dal autor záležet jak na jazykové stránce, tak na prezentační úrovni práce. Zejména stylisticky je její 
úroveň vysoká a velmi zdařilá, rozsah mírně nadstandardní.. 

 

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.   
Odborné zdroje adekvátní, přehledně uspořádány, správně citovány. Zahraniční zdroje využity v online podobě.  

 

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. 
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Práce prokazuje schopnost autora orientovat se ve zdrojích a využít je v relevantní kvantitě i kvalitě. Výsledky práce, tj. 
zjištění i závěry, odpovídají požadavkům na bakalářskou práci. Pro lepší aplikaci, smysluplné využití v praxi  a další aktivity 
obchodního řetězce by práci prospělo hlubší propracování doporučení v závěru práce. 

 
 
 

 

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. 
 
Oblast retail managementu není snadné téma, vyžaduje studium speciálních odborných zdrojů i důkladný vhled 
do praxe.  Zvolený postup a jeho řešení, stejně jako velmi dobrá formální stránka práce, jí dává – i přes drobné 
výhrady viz výše -  mírně nadstandardní charakter.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky: 

1. V závěru práce navrhujete zkoumanému obchodnímu řetězci provést marketingový výzkum zaměřený 
na chování zákazníků s ohledem na důsledky pandemie. Specifikujte tento doporučený výzkum, určete 
jeho cíl, navrhněte metodu a vzorek respondentů. 

2. Je možné plně aplikovat závěry a doporučení práce, pokud se ukáže, že zájem o nákupy v online 
prostředí zůstane výrazný i po odeznění důsledků pandemie? Proč ano, proč ne? 
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