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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zhodnocení efektivity promočního vystavování ve vybraném obchodním řetězci 
Jméno autora: Čáp Lukáš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce je náročnější zejména z hlediska přístupu k originálním datům, která jsou pro 
zpracování práce potřebné.  

 

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. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání práce. Autor si vytyčil cíl práce jasně a srozumitelně a v souladu se 
zadáním práce. Navíc si autor stanovil tři hypotézy, které rozvíjí cíl práce. 

 

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. 
Student prokázal v průběhu celého procesu tvorby bakalářské práce schopnost samostatné tvůrčí práce. Práci 
konzultoval pravidelně, na konzultace byl vždy dobře připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor BP velmi dobře pracuje s odborným textem a dokáže položit odpovídající teoretický základ zkoumané problematice, 
ze kterého dále vychází v analytické části práce. Data, se kterými autor BP pracuje, byla získána od konkrétní obchodní 
jednotky a zcela tak odráží reálné výkony sledované obchodní jednotky v praxi (pro anonymizaci byla data zkreslena 
náhodným koeficientem). Autor prokázal schopnost aplikace zejména statistických a matematických technik a metod ke 
zpracování dat, použil metodu komparace a v závěru praktické části syntézu. Provedené analýzy poskytují ucelený pohled 
na zkoumanou problematiku, autor BP výstupy z analýz správně interpretuje a dokládá je argumenty. Doporučení, které 
autor navrhuje, se opírají o klíčové výstupy z analýz a reflektují tak aktuální situaci v oblasti promočního vystavování 
s ohledem na změnu chování zákazníků způsobené zejména aktuální pandemickou situaci. Práce je využitelná v praxi, tzn. 
pro interní potřeby nejmenovaného obchodního řetězce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená bakalářská práce je psána kultivovaně, autorka umí pracovat s textem a práce splňuje formální 
požadavky. 

 
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 
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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. 
Autor zvolil adekvátní a aktuální zdroje k vypracování své bakalářské práce, poměr mezi knižními a 
elektronickými zdroji je vyvážený. Autor cituje podle platných citačních norem a udržuje jednotný citační styl 
v celé práci. 
„Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů“ 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi kvalitní a povedenou. Autor přistupoval ke zpracování 
závěrečné práce odpovědně a pečlivě. Prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a schopnost správně zvolit 
metody, které mají potenciál k nalezení řešení zkoumané problematiky. Analytickou část provedl pečlivě včetně 
práce s hypotézami a jejich testováním.  Cíl práce, který si student zvolil, byl zcela naplněn a práce může být 
užitečným podkladem pro nastavení budoucího plánu promočního vystavování ve zkoumaném obchodním 
řetězci.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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